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 اتـــو�املحت
 

:
ً
 تقر�ر مجلس اإلدارة أوال

 

 عن الشركة موجز 

 ع�� أعمال ونتائج الشركة اوتأث��هالرئيسة  األ�شطة .1

 والتوقعات املستقبلية  والتوسعاتت ا�خطط والقرارا .2

 وسياسة إدار��ا ومراقب��ا ملخاطر ا .3

 لسنوات ا�خمس األخ��ةل األصول وا�خصوم ونتائج األعمال .4

 يرادات الشركة وشر�ا��ا التا�عةجما�� إإل ا�جغرا�� التحليل  .5

 السابقةعن نتائج السنة التشغيلية جوهر�ة �� النتائج الفروقات ا�إيضاح  .6

 ة السعودية للمحاسب�ن القانوني�نالصادرة عن الهيئ املحاسبية إيضاحات االختالفات عن املعاي��  .7

 لقوائم املالية املدرجة �� اواالستثمارات والزميلة  الشر�ات التا�عة تفاصيل .8

  ل�ل شركة تا�عة تفاصيل األسهم وأدوات الدين .9

 توزيع األر�احالشركة �� سياسة وصف  .10

 خالل السنة املالية األخ��ة�م �أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن وأقر�اغ�� أل�خاص  �� األسهمات التغ�� املصا�ح و وصف  .11

 �م خالل السنة املالية األخ��ة�م ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن وأقر�ا�� األسهات التغ�� وصف املصا�ح و  .12

  وشر�ا��ا التا�عة الشركة وديون  املعلومات املتعلقة بقروض .13

 أو منح��ا ال�ي أصدر��ا الشركة حقوق االكتتابو واألوراق املالية التعاقدية القابلة للتحو�ل  أدوات الدين وصف .14

 أو منح��اال�ي أصدر��ا الشركة قابلة للتحو�ل الدين الدوات بموجب أ االكتتابالتحو�ل و حقوق صف و  .15

 دوات دين قابلة لالس��دادأ ةالشركة أليأو شراء أو إلغاء من جانب اس��داد  يوصف أل  .16

 �ل اجتماعلاجتماعات مجلس اإلدارة و�جل ا�حضور عدد  .17

 ب�ن الشركة واألطراف ذات العالقة صفقة ةوصف ألي .18

 ف�� ةأيمعلومات  .19
ً
 أو الرئيس التنفيذي أو املدير املا�� عضاء مجلس اإلدارةأل  مص�حة ��اوتوجد ، اعقود تكون الشركة طرفا

 عن الرواتب والتعو�ضاتتنازالت ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي�ن  ةبيان بأي .20

 عن األر�اح تنازالت ملساهمي الشركة ةبيان بأي .21

  املدفوعات النظامية املستحقةبيان ووصف بقيمة  .22

 ملص�حة موظفي الشركة �شاؤهاستثمارات واالحتياطيات ال�ي تم إاال بيان بقيمة  .23

 إقرارات مجلس اإلدارة .24

 املعلومات الواجب اإلفصاح ع��ا بموجب الئحة حوكمة الشر�ات .25

 املالية السنو�ةتحفظات املحاسب القانو�ي ع�� القوائم  .26

 تبدال املحاسب القانو�ي وأسبا��اتوصيات مجلس اإلدارة باس .27

 أح�ام الئحة حوكمة الشر�ات ال�ي لم تطبق وأسباب ذلك .28

 �� مجالس إدارا��اأسماء الشر�ات املساهمة ال�ي يكون عضو مجلس ا .29
ً
 إلدارة عضوا

 تكو�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائھ .30

 ومهما��االرئيسة �جان مجلس اإلدارة وصف مختصر الختصاصات  .31

 واملدير املا�� مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ناملدفوعة ألعضاء تعو�ضات ال�افآت و تفصيل امل .32

 رافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى شة جهة إأو من أي، الهيئةمن  املفروضة ع�� الشركةوالقيود ا�جزاءات والعقو�ات  .33

  
 

 61من  2         م2016 ةالمالیسنة العامة عن ال إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

http://sabicweb/english/intranet/arabic/


 
 إجراءات نظام الرقابة الداخليةلفعالية نتائج املراجعة السنو�ة  .34

 حوكمة الشر�ات .35

 متثالالشفافية واال  .36

 واملستثمر�ن التواصل مع املساهم�ن .37

 سهام �� تنمية االقتصاد الوط�ياإل  .38

 تنمية الصناعات التحو�لية الوطنية .39

 محتوى التصنيع املح��إثراء  .40

 االجتماعية املسؤولية .41

 الستدامة ا .42

 االعتمادية .43

 البيئة وال�حة والسالمة واألمن .44

 املوارد البشر�ة .45

 االبت�ار .46

 التصنيع .47

 موطن االبت�ار .48

 أمن املعلومات .49

 مؤتمر (سابك) الف�ي الثا�ي عشر .50

 االتصال واإلعالم .51

 

 

 
ً
 وحدات العمل االس��اتيجية: ثانيا

 االس��اتيجية للب��وكيماو�اتوحدة العمل 

 وحدة العمل االس��اتيجية للمنتجات املتخصصة

 وحدة العمل االس��اتيجية للمغذيات الزراعية

 ملعادنمنتجات ا

 

 

 
ً
 تقر�ر مراج�� ا�حسابات والقوائم املالية :ثالثا
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 مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة

o  آل سعود هللا بن ثنيان األم�� سعود بن عبد صاحب السمو  

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 

o  يوسف بن عبد هللا البنياناألستاذ سعادة  

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

o  ��هللا ا�حميدي الرحمن بن عبد عبدالدكتور معا  

o معا�� األستاذ محمد بن طالل النحاس 

o  ��نحاس  ةالدكتور خالد بن حمز معا 

o  ��القص�يالدكتور سعد بن عثمان معا 

o  هللا بن محمد العي�ىى األستاذ عبدسعادة 

o  العز�ز الواي�� بن عبد بندر األستاذ سعادة 

o  العز�ز بن هبدان الهبدان  األستاذ عبدسعادة 
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:
ً
 تقر�ر مجلس اإلدارة أوال

 

 

 املقدمة

 

  املح��م�ن        )سابك( شركة السعودية للصناعات األساسيةال يمساهم السادةإ�� 

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ
 

 ملتطلبات الئحة حوكمة(ســــــابك) �ســــــر مجلس إدارة 
ً
الشــــــر�ات، وقواعد الت�ــــــجيل واإلدراج  أن يقدم ملســــــاهمي الشــــــركة الكرام تقر�ره الســــــنوي، املعد وفقا

 إنجازات الشــــــــركة خالل ال
ً
 ةاملاليســــــــنة الصــــــــادرت�ن عن هيئة الســــــــوق املالية، وكذلك نظام الشــــــــر�ات الســــــــعودي، والنظام األســــــــاس للشــــــــركة، مســــــــتعرضــــــــا

التطو�ر التق�ي، مع �ســــــــــليط الضــــــــــوء ع�� ا�جهود م)، ع�� صــــــــــعيد األداء املا�� واإلنتا�� والتســــــــــو�قي، وجهودها �� مجاالت االبت�ار والبحث العلمي و 2016(

� االســــــــــــتدا
ّ
ملســــــــــــؤولية مة واا�حثيثة ال�ي تبذلها الشــــــــــــركة لتعز�ز مركزها التناف�ــــــــــــىي ب�ن ك��يات الشــــــــــــر�ات الكيماو�ة العاملية، وإســــــــــــهاما��ا البارزة �� مجا�

 االجتماعية.

 

 وأعضاًء  -و�تشرف مجلس إدارة الشركة 
ً
واالمتنان إ�� مقام خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن، وسمو و�� عهده األم�ن، وسمو و�� و��  بأسمى آيات العرفان -رئيسا

وا�حكومة الرشيدة، للرعاية الفر�دة والتوج��ات السديدة ال�ي يولو��ا لـ (سابك) وجميع قطاعات الوطن بال استثناء، كما يثمن  -حفظهم هللا  -العهد 

 �اء نجاحها من مستثمر�ن ومساهم�ن وموردين وز�ائن.املجلس عطاءات العامل�ن بالشركة، ووفاء شر 

 

 

 عن الشركة موجز 
شــركة مســاهمة ســعودية مدرجة، وأك�� شــركة صــناعية غ�� ب��ولية �� منطقة الشــرق األوســط، ومصــنفة ) ســعودية للصــناعات األســاســية (ســابكالشــركة ال

هـ، املوافق 1396رمضان  13بتار�خ  66مستوى العالم. تأسست بموجب املرسوم املل�ي رقم م/�� املرتبة الرا�عة �� قائمة أك�� عشر شر�ات ب��وكيماو�ة ع�� 

م، إل�شـــــــــاء وتطو�ر 1977يناير  4هـــــــــــــــــــــ، املوافق 1397محرم  14بتار�خ  1010010813م، وم�ـــــــــجلة �� مدينة الر�اض بال�ـــــــــجل التجاري رقم 1976ســـــــــبتم��  6

) ٪70لهيدروكر�ونية واملعدنية، ونقل أحدث التقنيات العاملية إ�� أرض اململكة، وتمتلك ا�حكومة �سبة (الصناعات األساسية، ال�ي �ستثمر ثروات البالد ا

ســات واملؤســمن رأس مالها، ويشــارك بالنســبة الباقية مواطنو اململكة العر�ية الســعودية وأشــقاؤهم من دول مجلس التعاون ا�خلي�� واملقيم�ن والشــر�ات 

 املالية األجنبية املؤهلة. السعودية العامة واملؤسسات

 

 �� مدين�ي ا�جبيل و�نبع الصناعيت�ن باململكة، وتملك منظومة تقنية عاملية قوامها (22شيدت (سابك) وطورت (
ً
 صناعيا

ً
 للبحث والتطو�ر 21) مجمعا

ً
) مركزا

 عن مشارك��ا �� مشاريع أخرى منتشرة ع�� ا�خر�طة العاملية تتجاوز (
ً
.) مو 64واالبت�ار، فضال

ً
 �شغيليا

ً
 قعا
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 ع�� أعمال ونتائج الشركة الرئيسة وتأث��هشطة ا�األ )1(

اق �� األسو عادن، و�سو�قها وتوزيعها ، واملاملغذيات الزراعيةاملنتجات املتخصصة، و و كيماو�ات، ب��وتصنيع ال �� والشر�ات التا�عة لها (سابك)أ�شطة  ت��كز 

 املحلية واإلقليمية والعاملية.
 

 الشركةأ�شطة 

 تت�ون الشركة من قطاعات األعمال التالية:

 قطاع الب��وكيماو�ات؛ �شمل الكيماو�ات والبوليمرات. •

  قطاع املغذيات الزراعية؛ �شمل منتجات األسمدة واملغذيات الزراعية املتخصصة. •

 . و النماذج املتش�لة قطاع املنتجات املتخصصة؛ �شمل الراتنجات واملركبات املتخصصة •

يشــــــــــــمل عمليات املركز الرئيس، وتطو�ر األعمال ومراكز و  ،املركز الرئيسو كذلك  ا�حديد والصــــــــــــلب واألملنيوم. املتمثلة �� املعادنمنتجات إ�� ضــــــــــــافة إ •

 التقنية واالبت�ار، واأل�شطة االستثمار�ة، وشركة (سابك) لالستثمارات الصناعية، والشر�ات التا�عة لها.

 

 م. 2015م، مقارنة بالعام 2016ا�جدول التا�� يب�ن األ�شطة الرئيسة للشركة وحجم اإلنتاج واملبيعات، حسب وحدات العمل االس��اتيجية املختلفة �� العام 

 مالي�ن األطنان امل��ية

 اإلنتاج* املبيعات* �شطةاأل

 م2016 م2015 م2016 م2015

 الب��وكيماو�اتقطاع   59.0 57.0 43.7 42.8

 املغذيات الزراعية قطاع  7.96 7.3 5.3 4.9

 املنتجات املتخصصةقطاع   0.3 0.3 0.6 0.6

 املعـادنمنتجات  5.4 5.8 5.3 5.6

 اإلجما�� 72.7 70.4 54.9 53.9

 ساينو�يك سابك تيانج�ن للب��وكيماو�ات)* اإلنتاج �شمل الكميات املستخدمة داخل شر�ات (سابك) باستثناء الكميات املنتجة واملباعة من شركة (

  م2016 بيانات العاملتعكس املبيعات ا�خارجية فقط بما يتوافق مع  م2015لعام لاملبيعات  �جما�إ* تم إعادة تصنيف 

  م2016و  م2015لعامي عاله الهي�لة ا�حالية للشركة أة ومنتجا��ا ويعكس ا�جدول جيتم إعادة هي�لة �عض الوحدات االس��اتي م2016العام * خالل 
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 املبالغ بآالف الر�االت السعودية

 القطاع
 

 الكيماو�ات
 املركز الرئيس املعادن املغذيات الزراعية

 عند�سو�ات 

توحيد القوائم 

 املالية

 اإلجما��

 

 م2016د�سم��  31السنة املالية املن��ية �� 

 156,315,840 املبيعات

 

4,701,312 9,009,322 7,623,462 (44,823,331) 132,826,605 

 40,910,071 1,689,502 3,786,910 (754,359) 1,192,590 34,995,428 إجما�� الر�ح

 17,838,843 (23,722,757) 18,979,059 (1,346,177) 1,137,094 22,791,624 * صا�� الدخل

 316,892,858 (164,356,388) 220,373,578 19,490,930 12,895,691 228,489,047 **إجما�� املوجودات

 106,566,235 (99,159,448) 50,854,720 4,451,557 2,002,841 148,416,565  إجما�� املطلو�ات

 م2015د�سم��  31السنة املالية املن��ية �� 

 148,085,741 (47,875,655)  8,609,287 10,668,468 5,965,509 170,718,132 املبيعات

 43,027,760 3,356,305  3,704,011 (738,343)  2,712,279 33,993,508 الر�حإجما�� 

 18,768,690 (25,138,347)  21,531,096 (1,457,645)  2,544,673 21,288,913 صا�� الدخل

 328,219,154 (164,652,140) 227,972,503 21,032,990 13,797,172 230,068,629 إجما�� املوجودات

 118,361,968 (98,380,152)  57,117,195 4,647,441 2,308,376 152,669,108 املطلو�اتإجما�� 
 

 يتضمن صا�� الدخل ا�حصص �� صا�� أر�اح الشر�ات التا�عة والزميلة*

 يتضمن إجما�� املوجودات أرصدة حسابات االستثمارات �� الشر�ات التا�عة**

 
 
 والتوقعات املستقبلية والتوسعات �خطط والقرارات ا )2(

 الهي�ل التنظيمي ا�جديد •

  ؛دأبت (سابك) ع�� تنمية قدرا��ا التسو�قية والتنافسية
ً
 مع توسع أعمالها املستقبلية، وتطلعات مساهم��ا، وسع��ا لتلبية احتياجات ز�ائ��ا داخليا

ً
اتفاقا

، وإدارة منتجا��ا املختلفة بصورة أك�� فعالية
ً
 ألهد ؛وخارجيا

ً
م، ألن تصبح الشركة العاملية الرائدة املفضلة �� مجال 2025اف اس��اتيجي��ا للعام تحقيقا

 �شعارها "كيمياء وتواصل 
ً
، ويشمل ذلك التم�� �� العديد من املجاالت؛ م��ا تحقيق قيمة مضافة عالية للز�ائن، وحماية البيئة ™"الكيماو�ات، ال��اما

 ة من حيث الت�لفة، مع تلبية طموحات مساهم��ا.وال�حة والسالمة، و�عز�ز القدرة التنافسي

 

ت�ار واالبلذا أجرت الشركة دراسة شاملة تناولت التحديات والفرص املرتقبة، بما �� ذلك �غ��ات وتطورات األسواق، وأهمية �عز�ز فعاليات التقنية 

وأعادت �شكيل وحدات العمل االس��اتيجية واملركز�ة ع�� النحو  هي�لها التنظي�ي،استكملت الشركة تطو�ر �� ضوء نتائج هذه الدراسة، وواالستدامة. 

  
 

 61من  7         م2016 ةالمالیسنة العامة عن ال إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

http://sabicweb/english/intranet/arabic/


 
ة متم��ة �شر� الذي �سهم �� رفع أدا��ا، وتنمية أعمالها، وتطو�ر منتجات تل�ي احتياجات السوق، وابت�ار منتجات نوعية جديدة، وقبل ذلك امتالك موارد

 بقدرا��ا ومهارا��ا العالية.

َم الهي�ل التنظي�ي ا�جديد ملواكبة املستجدات العصر�ة �� بيئة األعمال، و�سريع نمو عمليات الشركة الداخلية وا�خارجية، واستشراف الفرص الواعدة  ُصّمِ

 أوسع ع�� االبت�ار ور�ادة األعمال، والتطو�ر املستمر للعناصر القيادية، من خالل السرعة �� أ
ً
االستجابة درة، و خذ زمام املبا�� األسواق العاملية، ما تطلب ترك��ا

 ملتطلبات واقع الصناعة �ش�ل استبا��، مع إعالء هدف االستدامة �� جميع فعاليات الشركة وأ�شط��ا. 

 

دار عمليات )، لتوتضّمن الهي�ل التنظي�ي ا�جديد دمج وحد�ي العمل االس��اتيجيت�ن (الكيماو�ات)، و(البوليمرات) �� وحدة عمل واحدة �� (الب��وكيماو�ات

 .الب��وكيماو�ات، واملنتجات املتخصصة، واملغذيات الزراعية : عمل اس��اتيجية، �� وحداتثالث ع�� الشركة 
 

البت�ار كما تضّمن الهي�ل وحدة جديدة لدعم نمو (سابك) ع�� الصعيد العال�ي، وإنجاز اس��اتيجية الشركة من خالل دمج �عض اإلدارات داخل وحدة ا

م"، وتطو�ر فرص أعمال مستقبلية محلية 2030تي�� ع�� مستوى الشركة، ودعم إسهام (سابك) �� "رؤ�ة اململكة وتطو�ر األعمال، لتحقيق ا�ساق اس��ا

 ناجحة ع�� املدى الطو�ل، مع ترسيخ ثقافة االبت�ار.

 

 ب�ن ك��يات الشر�ات ا -بإذن هللا  -وسيقود الهي�ل التنظي�ي ا�جديد الشركة إ�� األمام، لتتبوأ 
ً
 مع لب��وكيماو�ة القيادية العامليةم�انة أك�� تقدما

ً
، اتفاقا

مو والتطور �� نتطلعات مساهم��ا، وتلبية متطلبات ز�ائ��ا، وتطو�ر موظف��ا، واملشاركة �� تنمية املجتمعات ال�ي تحتضن أعمالها، وتوف�� فرص جديدة لل

 مجال التقنية واالبت�ار وتطو�ر األعمال.

 

، وإعدادها �حقبة جديدة من النمو خالل مس����ا نحو  (سابك)تطورات ال�ي اس��دفت �عز�ز موقع م؛ الكث�� من ال2016وقد شهد العام 
ً
م، 2025عامليا

 لتصبح "الشركة العاملية الرائدة املفضلة �� مجال الكيماو�ات".

 

 التحول للمعاي�� الدولية للتقار�ر املاليةخطة  •

ت جميع ، ال�ي من خاللها أصبح"التحول للمعاي�� الدولية للتقار�ر املالية"بناًء ع�� موافقة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن ع�� خطة 

 بتقديم الشر�ات املدرجة �� سوق األسهم �� اململكة ُمطالبة 
ً
 من للمعاي�� الدولية للتقار�ر املالية  تقار�رها املالية وفقا

ً
م، و�� ضوء تلك 2017يناير  1اعتبارا

الذي �غطي نطاقھ جميع نتائج أعمال  ؛ا�خطة، و�وصف (سابك) واحدة من أك�� الشر�ات املتداولة �� سوق األسهم، فإ��ا مطالبة باالل��ام ��ذا التحول 

 الكيانات القانونية �� (سابك).

 

 املرحلت�ن األ 
ً
وليت�ن من املشروع، وهما: مرحلة التقييم، ومرحلة تحليل األثر. وواصلت الشركة تطبيق عملية إعداد و�ناًء عليھ؛ فقد أكملت (سابك) فعليا

 م.2016د�سم��  31قوائمها املالية حسب املعاي�� املحلية ح�ى 

 

ا��م ن (سابك) وشر�ا��ا التا�عة تطو�ر قدر م، أطلق قطاع املالية املرحلة الثالثة واألخ��ة من املشروع، و�� مرحلة التطبيق. ال�ي تتطلب م2016وخالل العام 

 االمتثال �جميع متطلبات املعاي�� الدولية للتقار�ر املالية. كما تتطلب هذه املرحلة مز�د ع��الشركة  ملساعدةالداخلية؛ 
ً
نظمة من الدعم ع�� مستوى األ  ا

 واإلجراءات من جميع قطاعات أعمال الشركة.
 

 للتحّول ملعاي�� املحاسبة الدولية، و�عاقدت مع عدد من املستشار�ن ا�خارجي�ن �� تخصصات متعددة للمسا
ً
 مت�املة

ً
� تنفيذ ندة �وقد أعدت (سابك) خطة

لت فر�ق عمل داخ�� لتنفيذ خطة التحّول بمساندة املستشار�ن ا�خارجي�ن. ولم
ّ
أية  تواجھ الشركة مراحل خطة التحّول ملعاي�� املحاسبة الدولية، وش�
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 بأن التار�خ املس��دف إلعداد أول قائمة مالية سي�ون 

ً
م؛ وذلك لألرصدة االفتتاحية كما �� 31/12/2016صعو�ات �� تنفيذ عملية خطة التحّول. علما

 باالعتبار تطبيق املعاي�� الدولية للتقار�ر املالية ألول مرة، وذلك لغرض توف�� قوائم ما01/01/2016
ً
سبة لية مقارنة عند البدء بتطبيق معاي�� املحام، أخذا

 م بمشيئة هللا.2017الدولية خالل العام 

 

لفروع العاملية جميع اورغم أن هذا املشروع يتعلق بتطبيق املعاي�� الدولية للتقار�ر املالية من قبل الشر�ات الواقعة �� اململكة، إال أن تنفيذه يتطلب من 

ق متطلبات املعاي�� الدولية للتقار�ر املالية. وهكذا، فإن أثر هذا املشروع سيسهم �� استغالل املوارد وا�خ��ات التجار�ة للشركة تقديم تقار�رها لـ (سابك) وف

صل شركة انظام الشركة العال�ي، وإجراءات عملها، وموظف��ا، ع�� الوفاء بجميع متطلبات املعاي�� الدولية للتقار�ر املالية. وستو  قدرةحول العالم، وضمان 

 .(سابك) االستفادة من قدرا��ا الداخلية و�عاو��ا مع الشر�ات التا�عة من أجل ضمان نجاح املشروع

 

 التوسعات وتنويع مصادر اللقيم  •

 من املشاريع التوسعية والتطو�ر�ة،، وشمل ذلك الطموحة واصلت الشركة تطو�ر أعمالها وتوسيع نطاقها �� إطار رؤ���ا
ً
من االتفاقيات توقيع عدد و  عددا

 عن أهم تلك املشاريع واالتفاقيات. ما ي�� موجز ، وفياالس��اتيجية

 

 املشاريع التوسعية والتطو�ر�ة �� اململكة العر�ية السعودية -
 

o �التفاقيات كث��ة سابقة تتعلق با 
ً
وانب البحثية جاتفاقية املشروع املش��ك مع (أرام�و السعودية) لتحو�ل النفط إ�� كيماو�ات، ال�ي تأ�ي تتو�جا

 مع مس��دفات "برنا
ً
 للتعاون والت�امل بي��ما، وا��جاما

ً
 لعالق��ما االس��اتيجية، وتجسيدا

ً
ج التحول مب�ن (سابك) و(أرام�و السعودية)، و�عز�زا

م؛ من خالل 2025 م"، كما �عكس هذه االتفاقية س�� (سابك) نحو تحقيق اس��اتيجي��ا للعام2030م"، وأهداف "رؤ�ة اململكة  2020الوط�ي 

ملز�د من ا املساهمة �� تنمية وتطو�ر مز�د من الصناعات التحو�لية الناجحة �� اململكة، وتوط�ن التقنية وتطو�رها، وتحف�� جهود االبت�ار، وتوليد

 الفرص الوظيفية للموارد البشر�ة السعودية.

بناًء ع�� نتائج الدراسة األولية ال�ي قامت الشركة بإعدادها فيما يتعلق بقيامها و�أ�ي قرار الشركة بتوقيع هذه االتفاقية مع (أرام�و السعودية) 

، حبإ�شاء مشاريع لتحو�ل النفط إ�� كيماو�ات، وتنص االتفاقية امل��مة ع�� قيام الطرف�ن بإجراء دراسة جدوى مت�املة حول املشروع املق�� 

ساسية التفاقية الشراكة، ال�ي قد يقوم الطرفان بإبرامها بناًء ع�� نتائج دراسة ا�جدوى باإلضافة إ�� تحديد أطر التعاون املش��كة والعناصر األ 

س��اتيجية، املشار إل��ا. كما تأ�ي هذه االتفاقية لرغبة الشركة �� رفع كفاءة تقييم الفرص االستثمار�ة بالش�ل الذي يمك��ا من تحقيق أهدافها اال 

 بأن دراسة ا�جدوى محل االتفاقي
ً
 ة ليس لها أثر ما�� يذكر ع�� الشركة.علما

 

o مدينة ا�جبيل الصناعية، اململوكة مناصفة مع شركة (ميتسو�ي��ي رايون)، بطاقة إنتاجية  )،ة السعودية للميثاكر�ليت (سماكمشروع الشرك ��

 من مجموعة منتجات ألف طن من ميثيل امليثاكر�ليت، و�عد هذه املن 210ألف طن من بو�� ميثيل امليثاكر�ليت، و  40سنو�ة 
ً
تجات جزءا

ألجهزة ا�س��دفها (سابك) لتعز�ز نمو قطاع الصناعات التحو�لية ع�� الصعيدين املح�� والعال�ي، بما �� ذلك صناعات: السيارات، واإللك��ونيات و 

ر��ي عقد األعمال الهندسية والتور�دية واإل�شائية إ�� شركة (��ي �ي ��ي آي 
ُ
م، و بلغت �سبة 2014تايوان) �� يونيو الكهر�ائية، وغ��ها. وقد أ

 م.2017، ومن املقرر اكتمال املشروع �� الر�ع الثا�ي من العام ٪ 93.75اإلنجاز 
 

o  مشروع بناء وحدة لتوليد الني��وج�ن �� شركة (غاز) بمصا�عها �� ينبع، الستخدامھ ع�� سبيل االحتياط إذا توقفت إحدى وحدات الشركة عن

 مع اس��اتيجية الشركة لتجنب حدوث انقطاع مفا�� إلمدادات غاز الني��وج�ن لز�ائ��ا؛ باعتبارها املورد إنتاج الني��وج�ن، ي
ً
أ�ي ذلك اتفاقا
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ر��ي عقد 1500الوحيد للني��وج�ن �� مدينة ينبع الصناعية، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية اليومية للوحدة ا�جديدة (

ً
) طن من الني��وج�ن، ولقد أ

والتور�دية واإل�شائية إ�� شركة (إي تيك املحدودة لإل�شاءات والهندسة) ال�ور�ة، ويس�� العمل �� مرحلة الدراسات الهندسية  األعمال الهندسية

 م.2018التفصيلية حسب ا�خطة، و�توقع اكتمال املشروع �� الر�ع األول من عام 

 

o �� ألف م�� 50ا�جبيل، ��دف رفع مستوى السالمة واالعتمادية، وإنتاج ( مشروع املرحلة الرا�عة لتوليد الني��وج�ن �� شركة (غاز)، بمصا�عها (

، و�توقع اكتمال ٪٩٠مكعب �� الساعة، وتحس�ن جودة الني��وج�ن املرسل إ�� شركة (صدارة). و�لغت �سبة اإلنجاز �� مرحلة بناء املشروع 

 م.2017املشروع �� منتصف العام 
 

 العامليةاملشاريع التوسعية والتطو�ر�ة  -
 

قيات اصل (سابك) العمل ع�� سلسلة من املشاريع ا�جديدة �� مواقعها العاملية خارج اململكة العر�ية السعودية، ويشمل ذلك توقيع عدد من االتفوتوا

 مع اس��اتيجي��ا 
ً
 للمصادر التقليدية. ومن  م؛ خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر اللقيم2025االس��اتيجية، لهدف �عز�ز قدرا��ا التنافسية، واتفاقا

ً
خالفا

 أبرز تلك املشاريع واالتفاقيات:

o  اتفاقية املشروع املش��ك (يوسيم�ي) مع إحدى شر�ات (إكسون مو�يل) ع�� ساحل ا�خليج األمر��ي؛ ال�ي تؤكد س�� (سابك) ا�حثيث لتنويع

هذا املشروع �� التنويع ا�جغرا�� لعمليات الشركة، و�عز�ز  مصادر اللقيم، و�عز�ز التعاون والعمل املش��ك مع (إكسون مو�يل)، كما �ساعد

 .
ً
 من ز�ائ��ا وخدم��م ع�� نحو أفضل، مع حصولها ع�� اللقيم بأسعار منافسة أيضا

ً
يش�ل و وجودها �� األسواق الدولية. وجعل (سابك) أك�� قر�ا

 من جهود كب��ة تبذلها (سابك) لتوسيع دوائر استثمارا��ا ال
ً
 مع مس��دفات "برنامج التحول الوط�ي املشروع جزءا

ً
م"، 2020ناجحة، ا��جاما

 .م"2030وأهداف "رؤ�ة اململكة 

ـــ (إكسون مو�يل)، لبناء مجمع للصن عات اوتتضمن االتفاقية دراسة إقامة مشروع للصناعات الب��وكيماو�ة شراكة مع إحدى الشر�ات التا�عة لــ

الذي سيتم مليون طن و  1,8بطاقة إنتاجية سنو�ة تقدر  بحوا�� ، باإلضافة إ�� وحدة إلنتاج اإليثيل�ن  الب��وكيماو�ة ع�� ساحل ا�خليج األمر��ي

سهم
ُ
� تحقيق � إمداده إ�� وحدات أخرى إلنتاج مشتقات اإليثيل�ن. وتأ�ي هذه الدراسة ضمن من�جّية (سابك) �� تقييم الفرص االستثمار�ة ال�ي �

 .أهدافها االس��اتيجية

ومن ذلك تحديد املوقع  �عمل الطرفان ع�� إكمال اإلجراءات والدراسات الالزمة قبل الوصول إ�� قرارٍ �شأن إقامة املشروع املشار إليھوسوف هذا 

ع ، حيث يرجح أن يقكجزء مهم من اإلجراءات والدراسات السابقة ألي قرار استثماري سواًء �� والية تكساس أو لو�ز�انا األمر�كيت�ن املالئم لھ 

بع التعليمات والقواعد النظامية ذات العالقة �� حالإلقامة املشروع .الختيار ع�� مدينة سان باتريشيو بوالية تكساسا
ّ
 �� امل�� وسوف تت

ً
ي قدما

 املشروع.

 

o ) ألف طن 200مشروع ضغط املنتج �� (بركفيل) بوالية (أالباما) األمر�كية، ��دف إ�� �حن كميات كب��ة من م�حوق "رز�ن ليكسان" بواقع (

 للشر�ات التا�عة لـ (سابك) �� آسيا ومنطقة املحيط الهادئ، و�رمي املشروع إ�� ز�ادة الكثافة الظاهر�ة من امل�حوق �خفض ت�الي
ً
 فسنو�ا

ال�حن، وتوف�� ت�اليف النقل البحري بتقليص عدد حاو�ات ال�حن إ�� هذه الشر�ات. وسيتم �� إطار املشروع تثبيت أر�ع وحدات ضغط 

ذي سيقلل لي�انيكية كب��ة، ما يز�د كثافة ا�جزء األك�� من جميع املنتجات، و��ئ املجال مللء �ل حاو�ة بالبحر إ�� ا�حد األق��ى للوزن، األمر ام

�حجم ال�حن، ومن ثم تقليل ت�اليف النقل السنو�ة، و�توقع إتمام أعمال اإل�شاءات  ٪20عدد ا�حاو�ات ال�ي يتم �ح��ا �ل عام بنسبة 

 م.2018املي�انيكية للمشروع �� ��اية عام 
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o  مع اللقيم 

ً
�حا�� امشروع تكس�� الغاز بمدينة (تيسايد) �� اململكة املتحدة، حيث قررت الشركة تطو�ر مصنع تكس�� الغاز إلضافة اإليثان لقيما

 �جدواه االقتصادية، و�نطلق املشروع ع�� مرحلت�ن؛ األو�� تطو�ر املصنع القائم، واألخرى تطو�ر ا�جانب "النافثا والبيوتان وال��و�ان
ً
"، نظرا

 م.2016اللوجس�ي وإ�شاء خزان جديد لإليثان، واس��دفت ا�خطة إنجاز أول عملية تكس�� لإليثان ب��اية عام 

 

o م، بخطوط طرد 1979يل�ن) ��ولندا، باستبدال خطوط الطرد ااملستخدمة منذ عام مشروع تطو�ر خطوط الطرد �� مصنع البو�� برو�يل�ن �� (خ

 �� الساعة حسب 51) إ�� (48حديثة ذات تقنية متقدمة، ما يتيح إنتاج درجات متنوعة من �و�وليمر البو�� برو�يل�ن بطاقة إنتاجية ب�ن (
ً
) طنا

، و�لغت �س
ً
م، ليبدأ اإلنتاج 2017، ومن املقرر اكتمالھ �� الر�ع الثا�ي من عام ٪ 90بة اإلنجاز فيھ درجة ونوع املنتج، واملشروع قيد اإل�شاء حاليا

 م.2017وفق املواصفات املطلو�ة �� يوليو 
 

o و�ات، ااتفاقية املشروع املش��ك مع (شي��وا نينغشيا لصناعة الفحم املحدودة) الصينية لدراسة تطو�ر مجمع ب��وكيماو�ات لتحو�ل الفحم إ�� كيم

ا��ا، ومساع��ا يو��دف إ�� حماية (سابك) من تقلبات أسعار اللقيم العاملية، ومواكبة اس��اتيجي��ا الرامية إ�� تحقيق التوزيع ا�جغرا�� املتوازن لعمل

��ا من �عز�ز حضورها �� أسواقها القائمة، وفتح أسواق جديدة و 
ّ
دة، كما تضع اعاملتواصلة الستكشاف الفرص االستثمار�ة املستقبلية ال�ي تمك

م، لتسهم بدورها �� تنفيذ مس��دفات "برنامج التحول 2025هذه االتفاقية (سابك) ع�� املسار ال�حيح نحو تحقيق أهداف اس��اتيجي��ا لعام 

اش��اك  م، وتتضمن إم�انية2016مايو  30م". وقد دخلت هذه االتفاقية ح�� النفاذ �� 2030م"، وتحقيق أهداف "رؤ�ة اململكة 2020الوط�ي 

خام الذي سيستخدم إلنتاج املواد ا� ؛الطرف�ن �� تطو�ر مجمع ب��وكيماو�ات جديد، ي�ون موقعھ �� منطقة نينغشيا هوي الغنية بتوافر الفحم

نية لفاللمجمع. و�� ضوء نتائج الدراسة املشار إل��ا سيتخذ الطرفان القرار االستثماري لتطو�ر املشروع، واملشروط با�حصول ع�� ال��اخيص 

 والرقابية الالزمة.

نفاذ  خوتحدد هذه االتفاقية اإلطار الف�ي والزم�ي للتعاون ب�ن الطرف�ن لتقو�م املشروع ب�امل تفاصيلھ �� مدة ال تتجاوز ثالث سنوات من تار�

 �� امل
ً
سهل عل��ما، �� حال اتخاذ قرار امل��ي قدما

ُ
حصول شروع، إعداد وتقديم الوثائق الالزمة ل�االتفاقية املشار إليھ، باإلضافة أن هذه االتفاقية �

 بأنھ ال يوجد أطراف ذات عالقة. يذكر 
ً
ن أع�� موافقة الهيئة الوطنية للتنمية واإلصالحات، التا�عة �ح�ومة جمهور�ة الص�ن الشعبية. علما

البو�� برو�يل�ن، والبو�� إيثيل�ن، واإليثان  ) ألف طن من البوليمرات؛ �شمل730الطاقة اإلنتاجية السنو�ة املخططة للمشروع ستبلغ حوا�� (

 فينال أسيتون، والبو�� إيثيل�ن عا�� الكثافة.

 

o  مشروع (ت�امل) ا�جاري �شييده �� مور�تانيا، حيث تم��ي (سابك) العمل �� 
ً
السعودية للمعادن والصلب الشركة املور�تانية  شروعمقدما

للمعادن والصناعة (سنيم) املور�تانية، بدأت دراسة ا�جدوى االقتصادية والتنقيب �� مناجم (ت�امل)، املش��ك ب�ن (سابك) والشركة الوطنية 

م، بدأت مرحلة 2016أتوماي الواقعة �� مدينة زو�رات شمال مور�تانيا، وقد تمت معظم أعمال ا�حفر وتحليل العينات بنجاح، و�� د�سم�� 

دو��؛ لتنفيذ جميع الدراسات امليدانية والتحليلية الالزمة حسب املواصفات العاملية دراسات ا�جدوى البنكية عن طر�ق التعاقد مع استشاري 

 إ�� البيانات امل�جعة ال�ي تم جمعها منذ العام 
ً
 م. 2017م، وستستكمل جميع الدراسات ب��اية العام 2013املع��ف ��ا، استنادا

 س�انمشاريع اإل  -
 

o  469ي �س��دف توف�� السكن املالئم ملوظفي (سابك) بمدينة الر�اض، و�شمل مرحلتھ األو�� (، الذ"تالل الوصيل"مشروع مجمع الر�اض السك�ي (

 ،ومركز تجاري  ،وثالثة أندية ر�اضية ،ومدرست�ن ،) وحدة للموظف�ن األجانب، عالوة ع�� أر�عة مساجد216وحدة سكنية للموظف�ن السعودي�ن و (

خالل يتم �سليم الوحدات السكنية وسم، 2016 وقد اكتمل تنفيذ الوحدات السكنية للموظف�ن السعودي�ن �� سبتم��  .ومرافق عامة أخرى 

 م.2017جانب �� الر�ع الثا�ي من عام وحدات املوظف�ن األ  و�توقع إتمام تنفيذم. 2017عام ال
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o د�سم�� �الذي وقعت (سابك) عقود تنفيذه  ،ة ا�جبيل الصناعيةاملشروع السك�ي ا�خاص بموظفي الشركة السعودي�ن ب�� (املطرفية) �� مدين �

 تصل إ�� �� مس��ة ويعد هذا املشروع السك�ي هو األ�خم م، 2016
ً
 ع�� ( 4.4(سابك)، إذ �غطي مساحة

ً
) وحدة 2701كيلوم�� مر�ع، مشتمال

جامع كب�� وعشرة : عديد من املرافق ا�حيو�ة، م��اسكنية، مصممة وفق أحدث املواصفات اإل�شائية، و�ضم إ�� جانب الوحدات السكنية ال

وحدة سكنية خاصة باألئمة واملؤذن�ن، عالوة ع�� حديقة عامة كب��ة، ومجموعة من ا�حدائق واملرافق األخرى املتفرقة،  22مساجد م�حق ��ا 

 م بمشيئة هللا.2020و�توقع إتمام تنفيذ هذا املشروع الكب�� بحلول عام 
 

 اإلدار�ة واملساندةاملرافق مشاريع  -
 

o  ي�ون لمشروع مركز أبحاث (سابك) �� "وادي الظهران للتقنية" باملنطقة الشرقية من اململكة العر�ية السعودية، ُبِدئ العمل �� تخطيط املشروع

 بمساحة 
ً
 عامليا

ً
 بحثيا

ً
الشركة التقنية املنتشرة �� أبرز م�� مر�ع، وسيعمل املركز ضمن منظومة ت�املية، و�اتصال وثيق مع مراكز  39.498.5مركزا

 للمخت��ين األول والثا�ي القائم�ن �� "مركز (سابك) التق�ي" بالر�اض، و�
ً
وقع إتمامھ تمواقع صناعة التقنيات ع�� ا�خر�طة العاملية، وسي�ون بديال

 م.2021�� الر�ع األول من عام 

 

o مع شركة (هيننق الرسون) الدنماركية، لتتو�� التصاميم األولية مشروع "مب�ى (سابك) الرئيس" باملنطقة الشرقية، حيث أبرمت ال 
ً
شركة عقدا

 بيئة عمل مالئمة ومحفزة ملوظفي الشركة وف
ً
 قوالتفاصيل الهندسية للمشروع الذي سيقام �� مركز املدينة ا�جديد با�جبيل الصناعية، موفرا

 مع "اس��اتيجية (سابك) التصاميم املعمار�ة واملعاي�� الهندسية العصر�ة، ال�ي تجعلھ م
ً
 للبيئة ُيل�ي االحتياجات املستقبلية اتفاقا

ً
ب�ى صديقا

، ليستوعب أك�� من  6.64م". وسيشيد املب�ى ع�� مساحة تق��ب من 2025
ً
موظف �� املرحلة األو��، ويشمل م�اتب للموظف�ن،  3500هكتارا

 ملركز معلومات ير�ط ومرافق إدار�ة و ترو�حية باإلضافة إ�� مواقف سيارات تتسع ملو 
ً
ظفي الشركة وزوارها، كما يضم ب�ن جنباتھ مب�ى خاصا

 م.2019(سابك) بجميع فروعها العاملية،  وقد اكتملت مرحلة التصميم الهند��ي للمشروع، و�توقع إتمامھ �� الر�ع األخ��  من عام 

 

 وسياسة إدار��ا ومراقب��ا ملخاطر ا) 3(
 

العاملية واملحلية االقتصادية والسياسية املتسارعة، يواصل مجلس إدارة (سابك) االهتمام البالغ بإدارة املخاطر والعمل ع�� درء �� ظل التغ��ات والتحديات 

 من التحديات واملخاطر ال�ي �انت الشركة تتوقعها، وقد نجحت �� مواجه��ا �ش�ل كب��، ب ،م2016أو تخفيف آثار تلك املخاطر. وقد أضاف العام 
ً
ا ممز�دا

أهدافها  غأسهم �� �عز�ز نتائجها التشغيلية. األمر الذي �عزز ثقة موظفي الشركة واملساهم�ن واملستثمر�ن �� قدر��ا ع�� تحقيق نمو مستدام، و�لو 

  االس��اتيجية.
 

و�� املخاطر ال�ي تؤثر ع�� مقدرة الشركة ع�� تحقيق أهدافها  )؛املخاطر االس��اتيجية( ؛و�شمل املخاطر ال�ي يتم دراس��ا والتعامل معها �ش�ل استبا��

 .لر�حيةال�ي تؤثر ع�� مقدرة الشركة ع�� ا )؛املخاطر املالية(و .ن عمليات الشركة التشغيليةعو�� املخاطر ال�ي تنشأ  )؛املخاطر التشغيلية(و .االس��اتيجية

 شركة. و تجار�ة للأ�� الدول ال�ي توجد ��ا عمليات �شغيلية  ةواملتوقع ةية والقوان�ن ا�حالينظمة ا�ح�ومكما �عت�ي إدارة املخاطر ب�ل ما يتعلق باأل 
 

 ع�� أسعار الب��وكيماو�ات وأساسيات املنافسة �� هذا القطاع، تعكسا� ال�ي ؛النفطأسعار  حتأرجالناتجة عن  ةوتصدت الشركة للمخاطر االس��اتيجي
ً
 سلبا

 
ً
  )سابك(�� خطط  بامل��ي قدما

ً
  لالستثمار عامليا

ً
تحس�ن النتائج ل اءاليف و�رامج الشركة االعتمادية و�رامج تحس�ن األدمع ال��ك�� ع�� تقن�ن الت� ؛ومحليا

، كما ش�لت التقلبات ال�ي شهد��ا �عض االقتصادات العاملية، وأسعار صرف العمالت األجنبية، و�سب ل�حد من تأث�� هذه املخاطرالتشغيلية ملصا�عها 

 املخاطر؛ بمتا�عة هذه األحداثتلك  إضافية �عامل معها مجلس إدارة الشركة بنجاح ل�حد من تأث��ا��ا ع�� إدارة ةماليالفائدة واألحداث السياسية، مخاطر 

 بصورة ا
ً
 ،تشغيليةوفيما يخص املخاطر ال .ستباقية منتظمة، والتأكد من استعداد الشركة التام للتعامل مع هذه املتغ��ات املفاجئة بفعاليةودراس��ا مبكرا

اعة سعن طر�ق فر�ق متخصص �عمل ع�� مدار ال؛ كة ب�ل حذرر لك��ونية ال�ي تتعامل معها الشفيأ�ي �� طليع��ا املخاطر الناتجة عن عمليات القرصنة اإل

 �ة، إ�� جانب اإلضافات النوعية �� تدر�ب القدرات البشر والتصدي ملثل هذه املحاوالت لك��ونية للشركةلتحليل مرور املعلومات والعمليات �� الشبكة اإل
  
 

 61من  12         م2016 ةالمالیسنة العامة عن ال إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

http://sabicweb/english/intranet/arabic/


 
ل ن من خالواألماألخطار التشغيلية بخصوص مخاطر السالمة والبيئة وال�حة �ش�ل حثيث ع�� مواجهة  ة. كما �عمل الشركةا�حديث التقنيةواألدوات 

مع التأكد  ؛املؤهل�ن حول العالم )سابك( و�تم تطبيقھ من خالل قيادات وموظفي )،من العال�يواأل  ةوال�ح ةوالبيئ (نظام سابك للسالمةبرنامج مت�امل وهو 

�� ع وسريعة ملواجهة املخاطر املؤثرة ة خطوات عمليةكد من ضوابط التحكم. كما أخذت الشركة، والتأللمراجع ةمن فعالية التطبيق من خالل برامج دور�

هي�لة �عض وحدات العمل االس��اتيجية، والتشغيل  كمال خطةإ��ا مداخلية، �ة طو�ر تاريع مش من خالل ) وعمال��ا �� األسواق العامليةسابك(تنافسية 

 عن االهتمام الكب�� الذي توليھ الشركة  ) بوحدات الشركة حول العالم.بلس الفع�� ملشروع (فنار 
ً
�� مواجهة هذه التحديات من خالل ال��ك�� ع�� فضال

 �عز�ز القدرات البشر�ة حجر 
ً
 .أساس لتحقيق أهداف الشركة االس��اتيجية ا

 

  ملجاراة التغ��رات ا�جذر�ة هذا العام دارةمجلس اإل �جنة  من قبل (سياسة إدارة املخاطر)تحديث اعتماد  وقد تم
ً
  خارجيا

ً
وتم تطبيق هذه السياسة ، وداخليا

واتخاذ اإلجراءات الوقائية للسيطرة عل��ا. وشمل  ،وتقو�م حجم تأث��ها ع�� أداء الشركة ،والعمل ��ا لتحديد املخاطر ال�ي تواجهها الشركة ب�ل أنواعها

إلدارة هذه املخاطر من خالل نظام حوكمة مت�امل يبدأ  السياسة �تم العمل ��ذهو . التشغيلية حول العالم )سابك(تطبيق هذه السياسة جميع عمليات 

 
ً
ي تتا�ع هذه ال�ة عن مجلس اإلدارة، االل��ام املنبثقملخاطر و ن يتم عمل التقار�ر التفصيلية عن هذه املخاطر ل�جنة اأ�� إ ،دار��ابموظفي الشركة وإ داخليا

 
ً
و تو��ي باالستمرار بنفس اإلجراءات، أو  ،بمرئيا��ا حول كفاءة اإلجراءات املتخذة ل�حد من تأث�� هذه املخاطرمن ثم توجھ ، و شهر�ل ثالثة أ التقار�ر دور�ا

 ضافية للسيطرة ع�� تلك املخاطر. إ داب�� ت اتخاذ
 

لشركة �� ر�ادة الصناعات �� رؤ�ة اإوالوصول  ،من تحقيق أهدافها املخاطر لتمك�ن الشركة إدارةإلدارة املخاطر ع�� محور�ة  )سابك(وتنص سياسة 

 بمعرفة وتحليل املخاطر  املخاطر  إدارةة من هدف والدعائم الرئيسسياسة التو�ح الو  ع�� سمعة الشركة وحماية مصا�حها. ةظفاحمع امل ،الب��وكيماو�ة

ل منظومة من خال ؛املخاطر والتعامل معها ع�� أكمل وجھلتجار�ة �ش�ل استبا�� والعمل ع�� درء هذه أو اس��اتيجية والتشغيلية واملالية بجميع أنواعها اال 

تركز السياسة ع�� تطبيق أنظمة وإجراءات وأدوات إدارة كما املخاطر.  إدارة خاللقتناص الفرص من املبادرة العمل وقدرات مت�املة. و�� نفس الوقت 

زء قيمة عالية للشركة كج إضافةو�� نفس الوقت  ،�حماية مصا�ح الشركة املخاطر �� جميع القطاعات �� الشركة من خالل القيادات وفرق العمل املؤهلة

 �حاب املصا�ح.أملتواصل نحو حيوي من ال��ام الشركة ا
 

رت إدارة املخاطر  وَّ
َ
 لتحليل مخاطر عمليات االستثمار، ومخاطر أهداف الشركة االس��اتيجية ��دف مساندة عمليخالل العام كما ط

ً
 مساعدا

ً
 داخليا

ً
 ةنظاما

من خالل دراسة دقيقة للمخاطر  ؛صنع القرار، إذ �ساعد النظام ع�� تطو�ر صناعة القرارات املتعلقة باستثمارات واس��اتيجيات (سابك) املستقبلية

َق النظام شركة، وقا �ساعد �� تحقيق النمو املستقب�� املس��دف للماملتوقعة، وتأث��ها ع�� العوائد املأمولة من هذه االستثمارات واالس��اتيجيات، م ّبِ
ُ
د ط

 بنجاح لألهداف االس��اتيجية لوحدة عمل البوليمرات، وستكمل اإلدارة تطبيق النظام فيما يخص ا�خطط املستقبلية لالس��اتيجيات
ً
االستثمارات و  تجر�بيا

املا��  مارا��ا املستقبلية من خالل دراسة املخاطر وتأث��هاخرى بإذن هللا، وال شك أن هذا التوجھ سيسهم �� �عز�ز قرارا��ا االس��اتيجية واستث�� الوحدات األ 

 ثناء التنفيذ.أاملتوقع قبل اتخاذ القرار واملتغ��ات 
 

�جنة و  �شكيل نظام حوكمة إدارة املخاطر ذلك يشمل و  )،سابكـ (وقد بدأت إدارة املخاطر تطبيق وتفعيل نظام إدارة املخاطر الشامل ع�� الشر�ات التا�عة ل

تفعيل ة بمواصلوستواصل إدارة املخاطر  ما �ساعد الشر�ات التا�عة ع�� مواجهة التحديات والتغ��ات االقتصادية والسياسية والتشغيلية. ،إدارة املخاطر

 .بإذن هللا خالل السنوات القادمة )سابكـ (هذه األنظمة وال�جان ع�� جميع الشر�ات التا�عة ل
 

  للسنوات ا�خمس األخ��ة األعمالونتائج  األصول وا�خصوم )4( 

) عن أر�اح العام السابق، كما بلغت %4.8) مليار ر�ال بانخفاض �سبتھ (18.8) مليار ر�ال، مقابل (17.9بلغت األر�اح الصافية ال�ي حقق��ا الشركة ( •

 .مليار ر�ال )148السابق ال�ي �انت () عن مبيعات العام %10.3بانخفاض قدره ( ) مليار ر�ال133قيمة املبيعات اإلجمالية (

 ).%3.4) مليار ر�ال، بانخفاض (317م إ�� (2015) مليار ر�ال عام 328.2انخفض مجموع املوجودات من ( •

  ) مليار ر�ال ��41.1) من املطلو�ات املتداولة البالغة (3:1( ) مليار ر�ال، وتمثل108.5م نحو (2016بلغـــت املوجــــودات املتداولة عام  •
ً
العام نفسھ، مؤكدة

 قدرة الشركة املالية ع�� الوفاء بال��اما��ا ا�جار�ة.

 ).%0.6م بز�ادة (2016) مليار ر�ال عام 163م إ�� (2015) مليار ر�ال عام 162ارتفع مجموع حقوق املساهم�ن من ( •

 ).%4.8خفاض قدره () مليار ر�ال للعام السابق، بان43) مليار ر�ال، مقابل (41بلغ الر�ح التشغي�� حوا�� ( •

 م.2015 ) ر�ال عام 6.26) ر�ال، مقابل (5.95م (2016بلغ نصيب السهم من صا�� األر�اح عام  •
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 األخ��ةالرسوم البيانية التالية تو�ح نتائج األعمال للسنوات املالية ا�خمس 

 

 

 
 

 

 

 

۳۱۷

۱۰۷

۳۲۸

۱۱۸

۳٤۰

۱۳۰

۳۳۷

۱۳۱

۳۳۷

۱٤۲

۰

٥۰

۱۰۰

۱٥۰

۲۰۰

۲٥۰

۳۰۰

۳٥۰

٤۰۰

مجموع األصول مجموع الخصوم

المبالغ بملیارات الریاالت

۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲

۱۳۳

۱۸

۱٤۸

۱۹

۱۸۹

۲۳

۱۸۹

۲٥

۱۸۹

۲٥

۰

۲۰

٤۰

٦۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱٤۰

۱٦۰

۱۸۰

۲۰۰

المبیعات األرباح الصافیة

المبالغ بملیارات الریاالت

۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲
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 إلجما�� إيرادات الشركة وشر�ا��ا التا�عةا�جغرا�� التحليل  )5(

و�قها �� و�س ،الصلبمنتجات املغذيات الزراعية، ومنتجات ا�حديد و و  املتخصصة،و  نتجات الب��وكيماو�ةاملمن تصنيع املحققة ناتجة معظم إيرادات الشركة 

 .م2016والرسم البيا�ي التا�� يو�ح �سب التوزيع ا�جغرا�� لإليرادات خالل العام  وآسيا،وأسواق الشرق األوسط وأفر�قـيا وأورو�ا وأمر��ا  ،السوق املحلية

 
 

  (أخرى) �شمل نصيب الشر�اء �� اإليرادات

 

 عن نتائج السنة السابقة الفروقات ا�جوهر�ة �� النتائج التشغيليةإيضاح  )6(

 

 البند
 بآالف الر�االت

 ٪ �سبة التغ��  )-التغ��ات + أو (
 م2015 م2016

 - 10.3 % (15,529,136) 148,085,741 132,826,605 / اإليراداتاملبيعات

 - 12.5 % (13,141,447) )105,057,981( (91,916,534) / اإليرادات ت�لفة املبيعات

 - 4.9 % (2,117,689) 43,027,760 40,910,071 / ا�خسارة من التشغيل إجما�� الر�ح 

 - 2.6 % (376,690) )14,508,439( (14,131,749) مصروفات األعمال الرئيسة

 - 6.1 % (1,740,999) 28,519,321 26,778,322 الر�ح / ا�خسارة من العمليات الرئيسة

مخصص الز�اة والز�ادة �� ��جيل مخصص خسائر انخفاض �� قيمة آالت ومعدات شركة ابن رشد و��  �عود سبب انخفاض صا�� الر�ح إ�� انخفاض متوسط أسعار بيع املنتجات و ز�ادة

 .مليون ر�ال سعودي. علما أن هنالك انخفاض �� ت�لفة املبيعات واملصار�ف العمومية واإلدار�ة 330مليون ر�ال سعودي بلغت حصة سابك م��ا  686شركة تا�عة بمبلغ 

 

 

5%

26%

29%

9%

7%

24%

م2016التوزیع الجغرافي لإلیرادات لعام 

أفریقیا أوروبا آسیا أمریكا أخرى الشرق األوسط
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 االختالفات عن املعاي�� املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�نإيضاحات  )7(

 ملعاي�� املحاسبة املتعارف عل��ا �� اململكة العر�ية السعودية والصادرة 2016د�سم��  31تم إعداد القوائم املالية املوحدة للشركة خالل العام املا�� املنت�ي �� 
ً
م وفقا

 دية للمحاسب�ن القانوني�ن.عن الهيئة السعو 

 

 والزميلة واالستثمارات املدرجة �� القوائم املالية  الشر�ات التا�عةتفاصيل  )8(
 

 الشر�ات التا�عة •

 اسم الشركة التا�عة م

�سبة 

امللكية 

(مباشرة 

وغ�� 

 مباشرة)

 �شاطها الرئيس

الدولة ال�ي 

تمثل املركز 

الرئيس 

 لعمليا��ا

الدولة محل 

 تأسيسها

املال (بالر�ال رأس 

 السعودي)

1 
شركة (سابك) لالستثمارات الصناعية والشر�ات 

 التا�عة لها
%100 

إقامة مصا�ع املعادن 

والب��وكيماو�ات والكيماو�ات 

 واألسمدة

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
300,000,000 

2 
شركة (سابك) لوكسمبورغ إس. إيھ. آر. إل. 

 التا�عة لهاوالشر�ات 
%100 

�شغيل مجمعات رئيسة 

للب��وكيماو�ات، وإنتاج و�يع 

املنتجات الهيدروكر�ونية 

والبالستيكيات املبتكرة 

 والبوليمرات والكيماو�ات

قارات أورو�ا 

 وأمر��ا وآسيا
 34,387,500 لوكسمبورغ

3 
الشركة العر�ية للب��وكيماو�ات (ب��وكيميا) 

  لهاوالشر�ات التا�عة 
%100 

�شغيل مجمع إلنتاج 

األوليفينات ومشتقا��ا 

 والبوليمرات

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
1,955,540,000 

 100% الشركة السعودية ل�حديد والصلب (حديد) 4
تصنيع منتجات الصلب 

 الطو�لة واملسطحة

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
1,070,000,000 

 إدارة الصكوك 100% شركة (سابك) للصكوك (صكوك) 5

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
500,000 

6 
 شركة (سابك) ل�حفازات الصناعية (ساب�ات)

 
%100 

تطو�ر و�ناء وامتالك و�شغيل 

وصيانة مصا�ع إلنتاج 

حفازات البوليمرات وامليثانول 

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
500,000 
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،  وجاليكول اإليثيل�ن

والبيوت�ن األحادي ومنتجات 

 أخرى 

7 
الشركة السعودية لإللياف الكر�ونية (اس �ىي 

 اف �ىي)
%100 

تطو�ر و�ناء وامتالك و�شغيل 

وصيانة مصا�ع إلنتاج 

الكر�ون فاي�� وألياف 

 اإلكرليك.

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
500,000 

 100% شركة سابك �خدمات اإلمدادت املحددودة 8

القيام بجميع اإلعمال 

والعمليات املتعلقة �� 

 والنقل الشب�ات اللوجستية 

والتوزيع والتخز�ن وال�حن 

 والتصدير والتنفريغ والتحميل 

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
500,000 

9 
الشركة السعودية األورو�ية للب��وكيماو�ات (ابن 

 زهر)
%80 

�شغيل مجمع لصناعة ميثيل 

ثال�ي بوتيل اإلي�� 

 (إم.�ي.�ي.إي) والبو�� برو�يل�ن

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
1,025,665,000 

 75% شركة ا�جبيل املتحدة للب��وكيماو�ات (املتحدة) 10

�شغيل مجمع رئيس 

للب��وكيماو�ات إلنتاج 

اإليثيل�ن، والبو�� إيثيل�ن، 

وجاليكول اإليثيل�ن 

 وأوليفينات ألفا ا�خطية

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
2,495,620,000 

11 
الشركة الوطنية لألسمدة الكيماو�ة (ابن 

 البيطار)
 إنتاج األسمدة الكيماو�ة %71.50

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
494,700,000 

 70% الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) 12
إنتاج الغازات الصناعية 

 وتور�دها للصناعات املختلفة

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
248,000,000 

 51.95% )(ينساب شركة ينبع الوطنية للب��وكيماو�ات 13

�شغيل مجمع رئيس 

للب��وكيماو�ات إلنتاج 

اإليثيل�ن، وال��و�يل�ن، والبو�� 

إيثيل�ن منخفض الكثافة، 

والبو�� إيثيل�ن عا�� الكثافة، 

وجاليكول اإليثيل�ن، والبو�� 

برو�يل�ن، وميثيل ثال�ي بوتيل 

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
5,625,000,000 
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اإلي��، وخليط املركبات 

، 1العطر�ة، والبيوت�ن 

�جازول�ن ، وا2والبيوت�ن 

ا�حراري، والستاير�ن 

 وامليثانول 

 50% الشركة السعودية للميثانول (الرازي) 14

العمليات املتعلقة بتطو�ر 

وإ�شاء وامتالك و�شغيل 

مجمع لصناعة امليثانول 

 الكيماوي 

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
259,000,000 

 50% شركة ا�جبيل لألسمدة (الب��و�ي) 15

بناء وتطو�ر و�شغيل مجمع 

لصناعة الب��وكيماو�ات، ينتج 

اليور�ا، وغاز األمونيا، 

 اإليثي��، وفتاالت  والهكسانول 

 ثنائية األوكتيل

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
671,500,000 

 50% شركة ينبع السعودية للب��وكيماو�ات (ينبت) 16

�شغيل مجمع رئيس 

للب��وكيماو�ات، ينتج 

اإليثيل�ن، وجاليكول اإليثيل�ن، 

والبو�� إيثيل�ن، وال��و�يل�ن، 

والبو�� برو�يل�ن، وا�جازول�ن 

 ا�حراري 

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
4,596,000,000 

 50% الشركة الوطنية للميثانول (ابن سينا) 17

�شغيل مجمع 

للب��وكيماو�ات، ينتج 

امليثانول، وميثيل ثال�ي بوتيل 

 اإلي�� (إم.�ي.�ي.إي)

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
558,000,000 

 50% الشركة السعودية للب��وكيماو�ات (صدف) 18

�شغيل مجمع ب��وكيماوي 

إلنتاج اإليثيل�ن، واإليثانول 

الصنا�� ا�خام، وثنائي 

�لور�د اإليثيل�ن، والستاير�ن، 

والصودا ال�او�ة، وميثيل 

ثال�ي بوتيل اإلي�� 

 (إم.�ي.�ي.اي)

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
3,110,790,000 
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 50% ت (شرق)الشركة الشرقية للب��وكيماو�ا 19

�شغيل مجمع ب��وكيماوي 

رئيس إلنتاج جاليكول 

اإليثيل�ن، والبو�� إيثيل�ن 

منخفض الكثافة ا�خطي 

وعا�� الكثافة، ومصنع 

 لألوليفينات

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
1,890,000,000 

 50% شركة ا�جبيل للب��وكيماو�ات (كيميا) 20

�شغيل وحدة تكس�� اإليثيل�ن، 

ومصا�ع البو�� إيثيل�ن، 

 وال��و�يل�ن، واملطاط

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
2,149,200,000 

21 
الشركة السعودية اليابانية لألكر�لوني��ايل 

 (شروق) 
%50 

إنتاج ماد�ي األكر�لون��ايل 

 وسيانيد الصوديوم

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
160,000,000 

 48.07% الشركة العر�ية لأللياف الصناعية (ابن رشد) 22

إنتاج مكونات ومشتقات 

عطر�ة ومادة حمض 

ال��فتاليك النقي، وحمض 

ا�خل، وترفتاالت البو�� 

 إيثيل�ن

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
8,510,000,000 

 42.99% شركة األسمدة العر�ية السعودية (سافكو) 23
تصنيع و�سو�ق اليور�ا 

 واألمونيا

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
4,166,666,660 

24 
شركة كيان السعودية للب��وكيماو�ات (كيان 

 السعودية)
%35 

االستثمار �� املشاريع 

الصناعية، بما �� ذلك 

الب��وكيماو�ة، الصناعات 

وامتالك وإقامة املشاريع 

الصناعية الداعمة واملغذية 

أل�شطة الشركة باملواد ا�خام 

 واملرافق

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
15,000,000,000 

 50% الشركة السعودية للميثاكر�ليت (سماك) 25
إلنتاج ميثيل امليثاكر�ليت 

 امليثاكر�ليتو�و�� ميثيل 

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
1,350,000,000 
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 واالستثمارات االشر�ات الزميلة •

 اسم الشركة الزميلة م
�سبة 

 امللكية
 �شاطها الرئيس

الدولة ال�ي 

تمثل املركز 

الرئيس 

 لعمليا��ا

الدولة محل 

 تأسيسها

رأس املال (بالر�ال 

 السعودي)

1 
شركة ساينو�يك سابك تيانج�ن للب��وكيماو�ات 

 املحدودة
إنتاج و�يع املنتجات  %50

 الب��وكيماو�ة 
 5,145,496,129 الص�ن الص�ن

 50% شركة سابك إس �ي نكسل�ن املحدودة 2

�شغيل مجمع إلنتاج البو�� 

 إيثيل�ن منخفض الكثافھ ا�خطي

 

 كور�ا ا�جنو�ية سنغافوره
1,125,037,500 

 

 تصنيع املنتجات الب��وكيماو�ة 33.33% ا�خليج لصناعة الب��وكيماو�اتشركة  3
مملكة 

 البحر�ن
 600,000,000 مملكة البحر�ن

 تصنيع وإنتاج األملنيوم 30.40% شركة ا�خليج لدرفلة األملنيوم 4
مملكة 

 البحر�ن
 386,843,998 مملكة البحر�ن

 30% شركة معادن للفوسفات  5
�شغيل مجمع إلنتاج 

 الفوسفات واألسمدة

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
6,208,480,000 

6 
الشركة العر�ية السعودية لالستثمارات 

 الصناعية
%25 

االستثمار �� الصناعات 

 التحو�لية

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
500,000,000 

7 
واملياه �� ا�جبيل و�نبع شركة مرافق الكهر�اء 

 (مرافق)
%24.81 

صيانة وإدارة وتنفيذ أنظمة 

 ت��يد ومعا�جة املياه املا�حة

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
2,500,000,000 

 صناعة وإنتاج األملنيوم 20.62% ش.م.ب (ألبا) –شركة أملنيوم البحر�ن  8
مملكة 

 البحر�ن
 1,420,000,000 مملكة البحر�ن

 20% الشركة الوطنية لنقل الكيماو�ات 9

شراء وتأج�� و�شغيل ناقالت 

الب��وكيماو�ات (ناقالت 

 وسفن)

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
610,000,000 

 15% شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 10
�شغيل مجمع إلنتاج 

 الفوسفات واألسمدة

ة العر�ياململكة 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
7,005,001,875 
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 هم وأدوات الدين ل�ل شركة تا�عةتفاصيل األس )9(

 األسهم اسم الشركة التا�عة م
 أدوات الدين*

 بأالف الر�االت

 2,550,995 ر�ـال 1,000سهم، قيمة �ل م��ا  300,000 شركة (سابك) لالستثمارات الصناعية والشر�ات التا�عة لها 1

 10,456,781 ر�ـال 131,25سهم، قيمة �ل م��ا  262,000 شركة (سابك) لوكسمبورغ إس. إيھ. آر. إل. والشر�ات التا�عة لها 2

 112,500 ر�ـال 10,000، قيمة �ل م��ا سهم 195,554 الشركة العر�ية للب��وكيماو�ات (ب��وكيميا) والشركة التا�عة لها 3

 0 ر�ـال 1,000سهم، قيمة �ل م��ا  1,070,000 السعودية ل�حديد والصلب (حديد)الشركة  4

 0 ر�ـال 100سهم، قيمة �ل م��ا  5,000 شركة (سابك) للصكوك (صكوك) 5

 0 ر�ـال 100سهم، قيمة �ل م��ا  5,000 شركة (سابك) ل�حفازات الصناعية (ساب�ات) 6

 0 ر�ـال 100سهم، قيمة �ل م��ا  5,000 �ىي اف �ىي)لأللياف الكر�ونية (اس الشركة السعودية  7

 448,875 ر�ـال 1,000سهم، قيمة �ل م��ا  1,025,666 الشركة السعودية األورو�ية للب��وكيماو�ات (ابن زهر) 8

 0 ر�ـال 1,000سهم، قيمة �ل م��ا  2,495,620 شركة ا�جبيل املتحدة للب��وكيماو�ات (املتحدة) 9

 0 ر�ـال 1,000سهم، قيمة �ل م��ا   494,700 لألسمدة الكيماو�ة (ابن البيطار) الشركة الوطنية 10

 70,550 ر�ـال 1,000سهم، قيمة �ل م��ا  248,000 الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) 11

 2,596,141 ر�ـاالت 10سهم، قيمة �ل م��ا   562,500,000 شركة ينبع الوطنية للب��وكيماو�ات (ينساب) 12

 0 ر�ـال 10,000سهم، قيمة �ل م��ا  25,900 الشركة السعودية للميثانول (الرازي) 13

 0 ر�ـال 50,000سهم، قيمة �ل م��ا  13,430 شركة ا�جبيل لألسمدة (الب��و�ي) 14

 0 ر�ـال 1,000سهم، قيمة �ل م��ا  4,596,000 شركة ينبع السعودية للب��وكيماو�ات (ينبت) 15

 1,432,250 ر�ـال 100,000سهم، قيمة �ل م��ا  5,580 الشركة الوطنية للميثانول (ابن سينا) 16

 0 ر�ـال 1,000سهم، قيمة �ل م��ا  3,110,790 الشركة السعودية للب��وكيماو�ات (صدف) 17

 360,000 ر�ـال10,000 سهم، قيمة �ل م��ا   189,000 الشركة الشرقية للب��وكيماو�ات (شرق) 18

 6,825,000 ر�ـال 100,000سهم، قيمة �ل م��ا  21,492 شركة ا�جبيل للب��وكيماو�ات (كيميا) 19

 0 ر�ـاالت 10سهم، قيمة �ل م��ا  16,000,000 الشركة السعودية اليابانية لألكر�لوني��ايل (شروق) 20

 4,025,400 ر�ـاالت 10سهم، قيمة �ل م��ا   851,000,000 الشركة العر�ية لأللياف الصناعية (ابن رشد) 21

 0 ر�ـاالت 10سهم، قيمة �ل م��ا  333,333,333 شركة األسمدة العر�ية السعودية (سافكو) 22

 23,023,447 ر�ـاالت 10سهم، قيمة �ل م��ا   1,500,000,000 شركة كيان السعودية للب��وكيماو�ات (كيان السعودية) 23

 1,931,250 ر�االت 10سهم، قيمة �ل م��ا 135,000,000 للميثاكر�ليت (سماك)الشركة السعودية  24

 0 ر�ـاالت 10سهم، قيمة �ل م��ا   50,000 مدادات املحدودةشركة سابك �خدمات اإل  25

 أدوات الدين ال �شمل القروض الداخلية ب�ن الشر�ات، وال�ي تم استبعادها لغرض توحيد القوائم املالية *
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 الشركة �� توزيع األر�احسياسة لوصف  )10(

 ،والتدفقات النقدية للشركة بما يتما��ى مع سياسة التوزيع الواردة �� نظام الشركة األساس املحققة،�عتمد توزيعات األر�اح ومقدارها ع�� األر�اح الصافية 

 ع�� ما ي��:  تنص �ي) الال45) و (44(و )43واد (املب
 

 
ً
ساهم�ن مدفعة أو�� للوزع من أر�اح الشركة الصافية السنو�ة تثم  ،واالحتياطي الذي تقرره ا�جمعية العامة العادية ،االحتياطي النظاميتقتطع الشركة سنو�ا

 للمادة (مجلس اإلدارة  املبلغ الالزم مل�افآت أعضاءخصص يثم ، املدفوعمن رأس املال  ٪5سبة بن
ً
) من هذا النظام، 16ال�ي تقرها ا�جمعية العامة العادية وفقا

 و�وزع البا�� 
ً
  �عد ذلك ع�� املساهم�ن حصة

ً
كما يتم توزيع األر�اح املقرر توزيعها ع�� املساهم�ن �� امل�ان واملواعيد أو يرحل لألعوام القادمة. من األر�اح.  إضافية

 أا
ً
 م ع�� النحو التا��:2016العامة بتوزيع أر�اح عن العام �جمعية ان مجلس اإلدارة أو��ى ل�ي يحددها مجلس اإلدارة. علما

 تار�خ األحقية إجما�� األر�اح املوزعة عدد األسهم مبلغ األر�اح للسهم الواحد ف��ة األر�اح

 م6/9/2016تم التوزيع بتار�خ  مليارات ر�ال 6 مليارات سهم 3 ر�ال 2 م2016النصف األول 

 ر�الات مليار  6 مليارات سهم 3 ر�ال 2 م2016النصف الثا�ي 

سيتم اإلعالن عن تار�خ التوزيع بمشيئة 

هللا �عد موافقة ا�جمعية العامة 

 م2017أبر�ل  11للشركة املتوقع بتار�خ 

 

 

الل �م خ�أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن وأقر�اخالف وصف املصا�ح والتغ��ات �� األسهم أل�خاص  )11(

 السنة املالية األخ��ة

امللكيات �� أسهم أو أدوات دين الشركة خالل وفيما ي��  ،�� رصد بيانات األسهم أدناه ع�� البيانات الواردة من السوق املالية السعودية (تداول) الشركة اعتمدت

 م2016العام 
ً
 ،أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن �� فئات األسهم ذات األحقية �� التصو�ت غ�� لم يتم إبالغ الشركة بأية مصا�ح �عود أل�خاص أنھ ، علما

  .م2016أو أي �غي�� �� تلك ا�حقوق خالل العام 

 

 االسم
عدد األسهم بداية 

 العام

�سبة امللكية �� 

 بداية العام

صا�� التغ�� �� 

عدد األسهم خالل 

 العام

�سبة التغ�� خالل 

 العام

األسهم ��اية  عدد

 العام

�سبة التملك 

 �� ��اية العام

صندوق 

ستثمارات اال 

 ةالعام

2,100,000,000 %70 0 0 2,100,000,000 %70 

 ةالعام ةاملؤسس

مينات أللت

 ةجتماعياال 

171,042,836 %5.70 0 0 171,042,836 %5.70 
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 �م خالل السنة املالية األخ��ة�التنفيذي�ن وأقر�اوصف املصا�ح والتغ��ات �� األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار  )12(

 ر �� أسهم أو أدوات دين شركة (سابك)مص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 0 ---- 60,134 ---- 60,134 األم�� سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود 1

 0 ---- 0 ---- 0  البنيانبن محمد هللا  يوسف بن عبد 2

 0 ---- 0 ---- 0 العز�ز بن محمد الواي�� بندر بن عبد 3

 0 ---- 0 ---- 0 الرحمن ا�حميدي هللا بن عبد الرحمن بن عبد عبد 4

 0 ---- 0 ---- 0 بن عثمان بن عبد هللا القص�يسعد  5

 (900,900) ---- 3,625,244 ---- 4,526,144 بن أحمد نحاس ةخالد بن حمز  6

 0 ---- 300,000 ---- 300,000 عبد هللا بن محمد بن إبراهيم العي�ىى 7

 0 ---- 0 ---- 0 هللا الهبدان العز�ز بن هبدان بن عبد عبد 8

 ---- 0 هللا بن صا�ح ا�خرا�ىي محمد بن عبد 9

سبتم��  20ان��ت عالقة معاليھ بالشركة بتار�خ 

م حسب إعالن الشركة ع�� موقع تداول 2016

 م2016سبتم��  21بتار�خ 

 محمد بن طالل النحاس 10

سبتم��  20تم �عيينھ بتار�خ 

م حسب إعالن الشركة 2016

 21ع�� موقع تداول بتار�خ 

 م2016سبتم�� 

0 ---- 0 

11 
 صندوق االستثمارات العامة 

 و�مثلھ أعضاء مجلس اإلدارة املعينون من قبل ا�حكومة
2,100,000,000 ---- 2,100,000,000 ---- 0 

12 

و اململوكة بال�امل  للمؤسسة  شركة حصانة االستثمار�ة

  العامة للتأمينات االجتماعية *

بن  و�مثلها عضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالعز�ز 

 هبدان الهبدان

1,875,794 ---- 1,875,794 ---- 
0 

 

13 

و اململوكة بال�امل للمؤسسة   شركة االستثمارات الرائدة

  ** العامة للتقاعد

 و�مثلها معا�� األستاذ محمد بن طالل النحاس

0 ---- 
         

0 

 
---- 

0 

 

 سهم 171,042,836م 31/12/2016لك �� تتمة العامة للتأمينات االجتماعية و ملؤسس*ا

 سهم 97,346,510م 31/12/2016تمتلك �� **املؤسسة العامة للتقاعد و 
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 ر �� أسهم أو أدوات دين شركة (سافكو) التا�عةمص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 ��اية العام بداية العام
صا�� 

 األسهمعدد  التغي��
أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 0 ---- 0 ---- 0 األم�� سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود 1

 0 ---- 2,250 ---- 2,250  البنيانبن محمد هللا  يوسف بن عبد 2

 0 ---- 0 ---- 0 العز�ز بن محمد الواي�� بندر بن عبد 3

 0 ---- 0 ---- 0 الرحمن ا�حميدي هللا بن عبد الرحمن بن عبد عبد 4

 0 ---- 0 ---- 0 هللا القص�ي سعد بن عثمان بن عبد 5

 0 ---- 2,906,247 ---- 2,906,247 بن أحمد نحاس ةخالد بن حمز  6

 0 ---- 22,500 ---- 22,500 عبد هللا بن محمد بن إبراهيم العي�ىى 7

 0 ---- 0 ---- 0 هللا الهبدان العز�ز بن هبدان بن عبد عبد 8

 ---- 0 هللا بن صا�ح ا�خرا�ىي محمد بن عبد 9

 20ان��ت عالقة معاليھ بالشركة بتار�خ 

م حسب إعالن الشركة ع�� 2016سبتم�� 

 م2016سبتم��  21موقع تداول بتار�خ 

 محمد بن طالل النحاس 10

سبتم��  20تم �عيينھ بتار�خ 

م حسب إعالن الشركة ع�� 2016

سبتم��  21موقع تداول بتار�خ 

 م2016

0 ---- 0 

11 

الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) 

و�مثلها نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ يوسف بن 

 عبد هللا البنيان

179,135,832 ---- 179,135,832 ---- 0 

12 

اململوكة بال�امل للؤسسة  شركة حصانة االستثمار�ة

 العامة للتأمينات االجتماعية

 و�مثلها عضو مجلس اإلدارة 

 األستاذ عبد العز�ز بن هبدان الهبدان

18,129,922 ---- 13,745,000 ---- )4,384,922( 
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 ) التا�عةالسعودية ر �� أسهم أو أدوات دين شركة (كيانمص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

1 
األم�� سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل 

 سعود
150,000 ---- 150,000 ---- 0 

 0 ---- 17,727 ---- 17,727  البنيانبن محمد هللا  يوسف بن عبد 2

 0 ---- 0 ---- 0 الواي��العز�ز بن محمد  بندر بن عبد 3

4 
الرحمن  هللا بن عبد الرحمن بن عبد عبد

 ا�حميدي
24,000 ---- 24,000 ---- 0 

 0 ---- 0 ---- 0 سعد بن عثمان بن عبد هللا القص�ي 5

 1,500,000- ---- 0 ---- 1,500,000 بن أحمد نحاس ةخالد بن حمز  6

 0 ---- 0 ---- 0 عبد هللا بن محمد بن إبراهيم العي�ىى 7

 75,000 ---- 75,000 ---- 0 هللا الهبدان العز�ز بن هبدان بن عبد عبد 8

 محمد بن طالل النحاس 9

سبتم��  20تم �عيينھ بتار�خ 

م حسب إعالن الشركة 2016

 21ع�� موقع تداول بتار�خ 

 م2016سبتم�� 

200 ---- 0 

 ---- 0 هللا بن صا�ح ا�خرا�ىي محمد بن عبد 10
م حسب 2016سبتم��  20معاليھ بالشركة بتار�خ ان��ت عالقة 

 م2016سبتم��  21إعالن الشركة ع�� موقع تداول بتار�خ 
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 ر �� أسهم أو أدوات دين شركة (ينساب) التا�عةمص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

1 
األم�� سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل 

 سعود
15,495 ---- 15,495 ---- 0 

 0 ---- 2,500 ---- 2,500  البنيانبن محمد هللا  يوسف بن عبد 2

 0 ---- 0 ---- 0 العز�ز بن محمد الواي�� بندر بن عبد 3

4 
هللا بن  الرحمن بن عبد عبد

 عبدالرحمن ا�حميدي
85 ---- 85 ---- 0 

 0 ---- 0 ---- 0 سعد بن عثمان بن عبد هللا القص�ي 5

 650,000- ---- 0 ---- 650,000 بن أحمد نحاس ةخالد بن حمز  6

 0 ---- 0 ---- 0 عبد هللا بن محمد بن إبراهيم العي�ىى 7

8 
هللا  هبدان بن عبدالعز�ز بن  عبد

 الهبدان

24,130 

 
---- 0 ---- -24,130 

 محمد بن طالل النحاس 9

سبتم��  20تم �عيينھ بتار�خ 

م حسب إعالن 2016

الشركة ع�� موقع تداول 

 م2016سبتم��  21بتار�خ 

25 ---- 25 

 ---- 0 هللا بن صا�ح ا�خرا�ىي محمد بن عبد 10
م حسب إعالن 2016سبتم��  20ان��ت عالقة معاليھ بالشركة بتار�خ 

 م2016سبتم��  21الشركة ع�� موقع تداول بتار�خ 

11 

الشركة السعودية للصناعات 

األساسية (سابك) و�مثلها نائب 

مجلس اإلدارة األستاذ يوسف بن 

 عبدهللا البنيان

286,875,000 ---- 286,875,000 ---- 0 
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 ر �� أسهم أو أدوات دين شركة (سابك)مص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م
 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 0 ---- 16,000 ---- 16,000 هللا العوه�� عبدبن سليمان بن مساعد  1

 0 ---- 0 ---- 0 الرحمن العمودي هللا بن عبد عمر بن عبد 2

3 
عبد الرحمن بن صا�ح بن عبد الرحمن 

 الفقيھ
0 ---- 0 ---- 0 

 0 ---- 0 ---- 0 العز�ز ا�حميد عبد العز�ز بن سليمان بن عبد 4

 م2016أكتو�ر  19التنفيذي�ن بتار�خ خرج من قائمة كبار  ---- 0 املا�ع بن إبراهيم العز�ز  خالد بن عبد 5

 0 ---- 13,400 ---- 13,400 عوض بن محمد بن صا�ح آل ماكر 6

 0 ---- 0 ---- 0 أر�ستو أوشيلو 7

 م2016 يونيو  28خرج من قائمة كبار التنفيذي�ن بتار�خ  ---- 59,300 يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل 8

 0 ---- 0 ---- 0 العودان ز بن ع�� بن عبد العز� ز عبد العز� 9

 0 ---- 0 ---- 0 عو�ض بن خلف بن حسن ا�حار�ي 10

 0 ---- 0 ---- 0 أحمد بن طريس بن سعد الشيخ 11

 كنتاب بن �عقوبأ�س بن يوسف  12

انضم إ�� قائمة كبار التنفيذي�ن 

 م2016أكتو�ر  15بتار�خ 

 سهم 9000و�متلك 

9,000 ---- 0 
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 ر �� أسهم أو أدوات دين شركة (سافكو) التا�عةمص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
 عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 0 ---- 0 ---- 0 هللا العوه�� عبدبن سليمان بن مساعد  1

 0 ---- 0 ---- 0 الرحمن العمودي هللا بن عبد عمر بن عبد 2

3 
عبد الرحمن بن صا�ح بن عبد الرحمن 

 الفقيھ
0 ---- 0 ---- 0 

 0 ---- 0 ---- 0 العز�ز ا�حميد عبد العز�ز بن سليمان بن عبد 4

 م2016أكتو�ر  19خرج من قائمة كبار التنفيذي�ن بتار�خ  ---- 0 املا�ع بن إبراهيم العز�ز  خالد بن عبد 5

 0 ---- 0 ---- 0 عوض بن محمد بن صا�ح آل ماكر 6

 0 ---- 0 ---- 0 أر�ستو أوشيلو 7

 م2016 يونيو  28بتار�خ خرج من قائمة كبار التنفيذي�ن  ---- 38,295 يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل 8

 0 ---- 0 ---- 0 العودان ز بن ع�� بن عبد العز� ز عبد العز� 9

 0 ---- 0 ---- 0 عو�ض بن خلف بن حسن ا�حار�ي 10

 0 ---- 0 ---- 0 أحمد بن طريس بن سعد الشيخ 11

 كنتاببن �عقوب أ�س بن يوسف  12

انضم إ�� قائمة كبار التنفيذي�ن 

وليس  م2016أكتو�ر  15بتار�خ 

 لديھ أسهم

0 ---- 0 

13 

الشركة السعودية للصناعات األساسية 

(سابك) و�مثلها نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 األستاذ يوسف بن عبد هللا البنيان 

179,135,832 

 
---- 

179,135,832 

 
---- 0 
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 ) التا�عةالسعودية أو أدوات دين شركة (كيانر �� أسهم مص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 0 ---- 0 ---- 0 هللا العوه�� عبدبن سليمان بن مساعد  1

 147,000 ---- 214,200 ---- 67,200 الرحمن العمودي هللا بن عبد عمر بن عبد 2

3 
عبد الرحمن بن صا�ح بن عبد الرحمن 

 الفقيھ
0 ---- 0 ---- 0 

 0 ---- 0 ---- 0 العز�ز ا�حميد عبد العز�ز بن سليمان بن عبد 4

 م2016أكتو�ر  19خرج من قائمة كبار التنفيذي�ن بتار�خ  ---- 0 املا�ع بن إبراهيم العز�ز  خالد بن عبد 5

 1,000- ---- 30,000 ---- 31,000 عوض بن محمد بن صا�ح آل ماكر 6

 0 ---- 0 ---- 0 أر�ستو أوشيلو 7

 م2016 يونيو  28بتار�خ خرج من قائمة كبار التنفيذي�ن  ---- 69,000 يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل 8

 0 ---- 0 ---- 0 العودان ز بن ع�� بن عبد العز� ز عبد العز� 9

 0 ---- 0 ---- 0 عو�ض بن خلف بن حسن ا�حار�ي 10

 0 ---- 0 ---- 0 أحمد بن طريس بن سعد الشيخ 11

 كنتاب بن �عقوبأ�س بن يوسف  12

انضم إ�� قائمة كبار التنفيذي�ن 

 م2016أكتو�ر  15بتار�خ 

 سهم 10,000و�متلك 

10,000 ---- 0 
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 ر �� أسهم أو أدوات دين شركة (ينساب) التا�عةمص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 هللا العوه�� عبدبن سليمان بن مساعد  1
24,410 

 
---- 

24,410 

 
---- 0 

 الرحمن العمودي هللا بن عبد عمر بن عبد 2
44,205 

 
---- 

0 

 
---- 

-44,205 

 

3 
عبد الرحمن بن صا�ح بن عبد الرحمن 

 الفقيھ
5,000 ---- 5,000 ---- 0 

 العز�ز ا�حميد عبد العز�ز بن سليمان بن عبد 4
76,000 

 
---- 

0 

 
---- -76,000 

 

 م2016أكتو�ر  19خرج من قائمة كبار التنفيذي�ن بتار�خ  ---- 2,712 املا�ع بن إبراهيم العز�ز  خالد بن عبد 5

 0 ---- 29,000 ---- 29,000 عوض بن محمد بن صا�ح آل ماكر 6

 0 ---- 0 ---- 0 أر�ستو أوشيلو 7

 يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل 8
100,155 

 
 م2016 يونيو  28بتار�خ خرج من قائمة كبار التنفيذي�ن  ----

 0 ---- 0 ---- 0 العودان ز بن ع�� بن عبد العز� ز عبد العز� 9

 عو�ض بن خلف بن حسن ا�حار�ي 10
5,000 

 
---- 

0 

 
---- -5,000 

 0 ---- 0 ---- 0 أحمد بن طريس بن سعد الشيخ 11

 كنتاب بن �عقوبأ�س بن يوسف  12

انضم إ�� قائمة كبار التنفيذي�ن 

 م2016أكتو�ر  15بتار�خ 

 سهم 5000و�متلك 

5,000 ---- 0 

13 

الشركة السعودية للصناعات األساسية 

(سابك) و�مثلها نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 األستاذ يوسف بن عبد هللا البنيان 

292,218,750 

 
---- 292,218,750 ---- 0 
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 وشر�ا��ا التا�عة الشركةوديون املعلومات املتعلقة بقروض  )13(

 رقم م، كما شملت القوائم املالية للشركة (مرفقة) �� اإليضاح2016قروض الشركة املوحدة وحرك��ا خالل العام بيو�ح ا�جدول التا�� املعلومات املتعلقة 

 معلومات مفصلة عن القروض القائمة واملستحقة. )13( 

(آالف الر�االت) م6201قروض الشركة املوحدة وحرك��ا خالل العام    

 إيضاح
 أصل 

 مبلغ القرض

رصيد بداية 

 العام

رصيد مضاف 

 خالل العام

املبالغ املدفوعة 

 للقرض
ً
 سدادا

رصيد ��اية 

 العام

املتبقي من 

 القرض

مدة القرض 

 (بالسنوات)
 ا�جهة املانحة

طو�لة 

لاألج  
93,180,489 56,235,463 5,529,787 13,767,909 47,997,341 

 
 عدة جهات 15-5

قص��ة 

 األجل
2,264,243 428,201 --- 428,201 --- 

 
 عدة جهات 1

 عدة جهات 5-7  14,706,781 2,000,000 --- 16,827,826 21,382,375 *سندات

    62,704,122 16,183,016 5,529,787 73,491,490 116,827,107 املجموع
 

 ) لایر121,045* ھناك انخفاض في قیمة السندات ناتج عن تغیر سعر صرف العملة بمقدار (
 

 تفاصيل القروض

 34% 21,385,751 بنوك داخلية

 27% 17,242,175 بنوك خارجية

 11% 6,706,781  سندات

 18% 11,561,000  صندوق االستثمارات العامة*

التنمية الصناعيةصندوق   2,375,950 %4 

 5% 3,432,465 هيئات ائتمان الصادرات

 100% 62,704,122 املجموع

 مليارات سندات مصدرها عن طر�ق صندوق االستثمارات العامة 8 *

 

 نح��االشركة أو مالقابلة للتحو�ل واألوراق املالية التعاقدية وحقوق االكتتاب ال�ي أصدر��ا  الدين أدواتوصف  )14(

 م.2016حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا الشركة أو منح��ا خالل العام  ةأدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم أو أي ليست هناك أية
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 أو منح��ا الشركة ل ال�ي أصدر��ا قابلة للتحو�الدين الحقوق التحو�ل واالكتتاب بموجب أدوات وصف  )15(

 حقوق تحو�ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا الشركة أو  ةال توجد أي

 م.2016منح��ا خالل العام 
 

 ة ألي أدوات دين قابلة لالس��دادألي اس��داد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركوصف  )16(

 .عودير�ال س اتمليار  8واملتبقي  م2016د�سم��  29لصندوق االستثمارات العامة بتار�خ  عوديمليار ر�ال س 2شركة (سابك) أتمت سداد سند بقيمة  •

 .م2016أغسطس  09مليار دوالر أمر��ي بتار�خ  1) بقيمة BTMUشركة (سابك) أتمت سداد قرض بنك طوكيو ميتسو�ي��ي ( •

 .م2016مارس  10مليون دوالر امر��ي بتار�خ  426) بقيمة ANZقرض هيئة الصادرات (شركة (حديد) أتمت سداد  •

 .م2016ف��اير  25مليون دوالر امر��ي بتار�خ  350) بقيمة Vopak) أتمت سداد قرض الشر�ك األجن�ي (JCSSCشركة ( •

 .م2016د�سم��  15تار�خ مليون دوالر امر��ي ب 1,170) بقيمة JBICشركة (شرق) أتمت سداد قرض هيئة الصادرات ( •

 قفالھ خالل السنة.إنما �� مبلغ أصل القرض الذي تم إو  ،عاله ال �ع�ي بالضرورة سدادها دفعة واحدةأمبالغ القروض 

 

 اإلدارة و�جل ا�حضور ل�ل اجتماع اجتماعات مجلسعدد  )17(

 االجتماعات:�و�ح ا�جدول التا�� �جل حضور تلك و م، 2016اجتماعات خالل العام  (ستة)عقد مجلس اإلدارة 

 

 سم العضوا

 �جل ا�حضور  

 االجتماع األول 

 م21/02/2016

 االجتماع الثا�ي

 م01/06/2016

 االجتماع الثالث

 م20/09/2016

 االجتماع الرا�ع

 م26/10/2016

 االجتماع ا�خامس

 م10/11/2016

 سادساالجتماع ال

 م18/12/2016

 جما��اإل      

هللا بن  األم��  سعود بن عبد

 ثنيان آل سعود

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر

هللا  األستاذ  يوسف بن عبد

 البنيان

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر الدكتور  خالد بن حمزة نحاس

هللا بن محمد  األستاذ  عبد

 العي�ىى

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر

العز�ز  بندر بن عبداألستاذ  

 الواي��

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر

الرحمن بن  الدكتور  عبد

 عبدهللا ا�حميدي

 5 حضر حضر لم يحضر حضر حضر حضر

الدكتور سعد بن عثمان 

 القص�ي

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر

العز�ز بن هبدان  األستاذ  عبد

 الهبدان

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر

هللا  بن عبد األستاذ  محمد

 ا�خرا�ىي

 3 م 20/09/2016استقال من مجلس اإلدارة بتار�خ  حضر حضر حضر

طالل األستاذ  محمد بن 

  النحاس
 م20/09/2016انضم لعضو�ة املجلس بتار�خ 

 2 حضر لم يحضر حضر
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 ب�ن الشركة واألطراف ذات العالقة وصف ألي صفقة )18( 

شر�ا��ا التا�عة �� مختلف األسواق املحلية واإلقليمية والعاملية من خالل اتفاقيات التسو�ق املوقعة مع تلك الشر�ات، �عمل الشركة ع�� �سو�ق و�يع منتجات 

 خدمات املش��كةارة ا�وتقوم بتقديم خدمات املش��يات املتضمنة �خدمات املستودعات والنقل وتوصيل املواد املتعلقة بقطع الغيار لشر�ا��ا التا�عة عن طر�ق إد

تا�عة ر�ا��ا اللهندسية لش�� (سابك). كما تقوم الشركة ممثلة �� إدارة ا�خدمات املش��كة بتقديم خدمات املحاسبة واملوارد البشر�ة وتقنية املعلومات وا�خدمات ا

 بموجب اتفاقية موقعة معها.
 

� حماية أعمال (سابك) والشر�ات التا�عة لها من املخاطر القانونية، وصيانة كذلك �عمل الشركة ممثلة �� اإلدارة القانونية واإلدارة العامة لألمن والسالمة، ع�

وغ��ها من ا�خدمات القانونية األخرى.  كما �عمل الشركة ممثلة ��  مصا�حها من خالل تقديم االستشارات القانونية ومراجعة العقود و�افة إجراءات التقا��ي

 أوجھ النشاط �� قطاعات وإدارات (سابك) والشر�ات التا�عة لها داخل اململكة العر�ية السعودية وخارجها. إدارة املراجعة ع�� املراجعة التشغيلية ل�افة

 

 ف�� ةمعلومات أي )19(
ً
أو الرئيس التنفيذي أو  عضاء مجلس اإلدارةأل  مص�حة اوتوجد ف�� اعقود تكون الشركة طرفا

 املدير املا��

 ، أو أي �خص لھ عالقة بأي م��م.جوهر�ة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو املدير املا�� لم ت��م الشركة أية عقود ف��ا مص�حة
 

 عن الرواتب والتعو�ضات ) بيان بأية تنازالت ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي�ن20(

 أو أحد كبار التنفيذي�ن عن أي راتب أو �عو�ض. ، أو اتفاقيات تنازل بموج��ا أحد أعضاء مجلس اإلدارةإجراءاتليست هناك أية 
 

 األر�احعن  تنازالت ملساهمي الشركة ةبيان بأي )21(

 أحد مساه�ي الشركة عن حقوقھ �� األر�اح. اتنازل بموج�� يات، أو اتفاقـباتليست هناك أية ترتي

 

 املدفوعات النظامية املستحقةبيان ووصف بقيمة  )22(

 ي��:مما  م2016تت�ون املطلو�ات املستحقة كما �� 

 البند
 م1/1/2016 م31/12/2016

 بآالف الر�االت

 4,231,078 4,108,637 *  مطلو�ات مستحقة

 1,139,394 1,225,636 توزيعات أر�اح مستحقة

 882,903 820,266 مخصص ضر�بة دخل/ ز�اة

 1,972,962 1,712,450 للموظف�ن  مستحقة �عو�ضات

 2,923,673 1,270,869 أخرى * *

 1,150,010 9,137,858 اإلجما��

 *    يتضمن بند مطلو�ات مستحقة: فروقات تحو�ل العمالت األجنبية.

 استبقاءات عقود ومخصصات أخرى.: يتضمن بند أخرى * * 
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  ملص�حة موظفي الشركة بيان بقيمة االستثمارات واالحتياطيات ال�ي تم إ�شاؤها )23(

مقارنة  )18(كما تضمن��ا القوائم املالية للشركة (مرفقة) �� اإليضاح رقم  م،2016يو�ح ا�جدول التا�� املخصصات والتعو�ضات ملص�حة موظفي الشركة عام 

 بالعام السابق.

 م2015 م2016 البيان

 11,484,549 12,082,129 م�افأة ��اية ا�خدمة

 931,944 1,020,864 برنامج االدخار

 325,834 66,480 برنامج التقاعد املبكر

 12,742,327 13,169,473 اإلجما��

 

 

 إقرارات مجلس اإلدارة )24( 

 يقر مجلس اإلدارة باآل�ي:

 بالش�ل ال�حيح.أعدت �جالت ا�حسابات  أن •

 .نفذ بفاعليةلية أعد ع�� أسس سليمة و أن نظام الرقابة الداخ •

 قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطها. �شأنأنھ ال يوجد أي شك يذكر  •

 

 املعلومات الواجب اإلفصاح ع��ا بموجب الئحة حوكمة الشر�ات )25(

 من مبدأ االل��ام والشفافية فقد 
ً
املعلومات الواجب اإلفصاح ع��ا بموجب الئحة حوكمة الشر�ات والواردة  عن جميع�� تقر�ر مجلس اإلدارة تم اإلفصاح انطالقا

 ) من هذا التقر�ر.28من قواعد الت�جيل واإلدراج باستثناء األح�ام املذ�ورة �� املادة () 43(من الئحة حوكمة الشر�ات وكذلك املادة ) 9(�� املادة 

  

 تحفظات املحاسب القانو�ي ع�� القوائم املالية السنو�ة )26(

 ، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.جوهر�ةوحدة خالية من أية أخطاء يظهر تقر�ر مراج�� ا�حسابات أن القوائم املالية امل

 

 توصيات مجلس اإلدارة باستبدال املحاسب القانو�ي وأسبا��ا )27(

السادة مراقب ا�حسابات ا�خار�� إعادة �عي�ن �شأن  مجلس اإلدارةتوصية  م ع��2016أبر�ل  11خالل اجتماع ا�جمعية العامة للشركة بتار�خ املوافقة تمت 

مجلس اإلدارة باستبدال املحاسب القانو�ي  م، ولم يوِص 2016حديد أ�عابھ للعام املا�� راجعة القوائم املالية ر�ع السنو�ة والسنو�ة للشركة، وتمل )إر�ست و�و�غ(

 قبل ان��اء الف��ة املع�ن من أجلها.
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 أح�ام الئحة حوكمة الشر�ات ال�ي لم تطبق وأسباب ذلك) 28(

 باستثناء األح�ام الواردة أدناه: الصادرة عن هيئة السوق املالية الواردة �� الئحة حوكمة الشر�اتاألح�ام جميع تطبق الشركة 
 

 أسباب عدم التطبيق األح�ام غ�� املطبقة رقم املادة

6 

 فقرة د

الذين  ،يجب ع�� املستثمر�ن من األ�خاص ذوي الصفة االعتبار�ة

اإلفصاح عن  ،االستثمار)مثل (صناديق ، عن غ��هم باإلنابةيتصرفون 

وكذلك  ،وتصو���م الفع�� �� تقار�رهم السنو�ة ،سياسا��م �� التصو�ت

اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصا�ح قد يؤثر ع�� 

 ممارسة ا�حقوق األساسية ا�خاصة باستثمارا��م.

 منال يوجد �� النصوص النظامية ما يخول الشركة 

األ�خاص ذوي الصفة  منإلزام املستثمر�ن 

بتطبيق أح�ام الفقرة (د) من املادة االعتبار�ة 

 .السادسة من الئحة ا�حوكمة

 

 

 �� مجالس إدارا��ا ) أسماء الشر�ات املساهمة ال�ي يكون عضو مجلس إدارة29(
ً
 الشركة عضوا

 �� مجلس  أسم العضو
ً
  إدار��ا.أسماء الشر�ات املساهمة ال�ي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو ا

 ال يوجد األم�� / سعود بن عبدهللا بن ثنيان آل سعود

 (سافكو) األسمدة العر�ية السعودية - األستاذ / يوسف بن عبدهللا البنيان

 (ينساب) ينبع الوطنية للب��وكيماو�ات -

 الوطنية املياه - الدكتور / خالد بن حمزة نحاس

 حصانة االستثمار�ة -

 التعدين العر�ية السعودية (معادن) - بن محمد العي�ىى األستاذ / عبدهللا

 بنك الر�اض -

 دور للضيافة -

 اتحاد اتصاالت (مو�اي��) -

 ال يوجد األستاذ / بندر بن عبدالعز�ز الواي��

 ال يوجد الدكتور / عبدالرحمن بن عبدهللا ا�حميدي

 ال يوجد الدكتور / سعد بن عثمان القص�ي

 االتصاالت السعودية - بن هبدان الهبدان األستاذ / عبدالعز�ز 

 السعودي الفر��ىي املالية -

      (سافكو) األسمدة العر�ية السعودية   -

 بنك الر�اض - طالل نحاساألستاذ / محمد بن 

 الدولية ملشاريع الطاقة واملياه (أكوا باور) -

                    االستثمارات الرائدة  -

 ا�خرا�ىي األستاذ / محمد بن عبدهللا

 م)20/09/2016(استقال من مجلس اإلدارة بتار�خ 

 التعدين العر�ية السعودية (معادن) -

                    االستثمارات الرائدة  -
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 كو�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائھت) 30(

 األعضاء:ي�� جدول يو�ح ت�و�ن املجلس وتصنيف ، وفيما ) أعضاء9من (ا�حا�� يت�ون مجلس إدارة الشركة 

 

 أسم العضو

 العضو�ة �� �جان مجلس إدارة الشركة. تصنيف العضو�ة

 مستقل غ�� تنفيذي تنفيذي

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت     األم�� / سعود بن عبدهللا بن ثنيان آل سعود

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت     األستاذ / يوسف بن عبدهللا البنيان

 �جنة االستثمارات

 �جنة االستثمارات     / خالد بن حمزة نحاسالدكتور 

 �جنة املراجعة

 �جنة املخاطر واالل��ام

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت     األستاذ / عبدهللا بن محمد العي��ى

 �جنة االستثمارات

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت     األستاذ / بندر بن عبدالعز�ز الواي��

 �جنة املراجعة     بن عبدهللا ا�حميدي الدكتور / عبدالرحمن

 �جنة املخاطر واالل��ام

 �جنة االستثمارات     الدكتور / سعد بن عثمان القص�ي

 �جنة املخاطر واالل��ام

 �جنة املراجعة     األستاذ / عبدالعز�ز بن هبدان الهبدان

 �جنة املخاطر واالل��ام

 طالل نحاساألستاذ / محمد بن 

 

     االستثمارات�جنة 

 �جنة املخاطر واالل��ام

 األستاذ / محمد بن عبدهللا ا�خرا��ي

 م)20/09/2016(استقال من مجلس اإلدارة بتار�خ 

    جنة االستثمارات� 

 �جنة املخاطر واالل��ام

 

 

 تصاصات ومهام �جان مجلس اإلدارة) وصف مختصر الخ31(
 

 لعدة عوامل من
ً
اجة بي��ا مدى ا�ح ملجلس إدارة الشركة أر�عة �جان ش�لت ملساندتھ �� تأدية مهامھ �ش�ل فاعل. و�خضع أداء تلك ال�جان ملراجعة دور�ة وفقا

 فية. الستمرار ال�جنة �� مساندة مجلس اإلدارة. باإلضافة لذلك يقوم مجلس اإلدارة و�ش�ل مستمر بتقدير ا�حاجة لتشكيل �جان إضا
 

 �جنة املراجعة •
 

ة القوائم دراساإلشراف ع�� إدارة املراجعة الداخلية �� الشركة ودراسة تقار�رها، ودراسة نظام الرقابة الداخلية، باإلضافة إ��  املعتمدة وم��ادي ال�جنة مهامها ؤ ت

، جلس اإلدارة. وترفع ال�جنة توصيا��ا مللشركةا حساباتمراج��  رة ب��شيحالتوصية ملجلس اإلداالسياسات املحاسبية املتبعة و األولية والسنو�ة، ودراسة املالية 

  م.2016خالل العام املا��  ال�جنة سبعة اجتماعاتوقد عقدت 
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 تكو�ن �جنة املراجعة:

 رئيس ال�جنة                         األستاذ / عبدالعز�ز بن هبدان الهبدان -

                                        نحاسالدكتور / خالد بن حمزة  -
ً
 عضوا

                      الدكتور / عبدالرحمن بن عبدهللا ا�حميدي -
ً
 عضوا

          األستاذ / عبداملحسن بن عبدالعز�ز الفارس -
ً
 املجلس)خارج  (منعضوا

             الدكتور / عبدالرحمن بن ابراهيم ا�حميد -
ً
 املجلس)خارج  (منعضوا

 

 

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت •
 

 للمتطلبات املعتمدة، وكذلك ال�جنة  ؤديت
ً
ت مراجعة جميع األعمال والسياسامهامها املعتمدة وم��ا التوصية ملجلس اإلدارة بال��شيح لعضو�ة املجلس وفقا

عضاء املجلس وكبار التنفيذي�ن وكذلك تقوم ال�جنة أسياسات وا�حة لتعو�ضات وم�افآت  ووضع اإلدارة،عضاء مجلس أ مج واالحتياجات املتعلقة �عضو�ةوال��ا

اجتماعات  الثةثال�جنة  توقد عقد ،ملجلس اإلدارة الالزمة حيالهابمراجعة األعمال والسياسات وال��امج املتعلقة باملوارد البشر�ة ملوظفي الشركة ورفع التوصيات 

  م.6201خالل العام املا�� 

 

 تكو�ن �جنة ال��شيحات وامل�افآت: 

 رئيس ال�جنة              األم�� / سعود بن عبدهللا بن ثنيان آل سعود -

                                األستاذ / يوسف بن عبدهللا البنيان -
ً
 عضوا

                                 األستاذ / عبدهللا بن محمد العي��ى -
ً
 عضوا

                                األستاذ / بندر بن عبدالعز�ز الواي�� -
ً
 عضوا

 

 

 �جنة املخاطر واالل��ام •
 

تقييم فعالية إجراءات إدارة املخاطر و�رنامج االل��ام بالشركة ومراجعة سياسات الشركة �� مجال إدارة املخاطر واالل��ام  املعتمدة وم��اتؤدي ال�جنة مهامها 

نظمة �� مجال االل��ام باأل  وكذلك مراقبة �جل الشركة السياسات،ومراقبة الضوابط واإلجراءات واألنظمة ال�ي تطبقها الشركة ألجل ضمان التقيد بتلك 

انونية ملتطلبات القبايطرة ع�� املخاطر ومناقشة أي مسائل قانونية من شا��ا التأث�� ا�جوهري ع�� سياسة الشركة وإجراءا��ا املتعلقة باالل��ام والس

   م.2016ال�جنة أر�عة اجتماعات خالل العام املا��  توالتنظيمية، وتقديم التوصيات الالزمة ملجلس اإلدارة ، وقد عقد

 

 املخاطر واالل��ام: تكو�ن �جنة

 رئيس ال�جنة                            الدكتور / خالد بن حمزة نحاس -

                            محمد بن طالل النحاس  األستاذ /  -
ً
 عضوا

                              الدكتور / سعد بن عثمان القص�ي -
ً
 عضوا

                الدكتور / عبدالرحمن بن عبدهللا ا�حميدي -
ً
 عضوا

                       األستاذ / عبدالعز�ز بن هبدان الهبدان -
ً
 عضوا
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 �جنة االستثمارات:  •
 

تقييم أ�شطة (سابك) االستثمار�ة وتقديم االق��احات والتوصيات ملجلس اإلدارة �� التعامالت املتعلقة �عمليات االندماج  املعتمدة وم��اتؤدي ال�جنة مهامها 

 تدوقد عق ة،للشركوكذلك مراجعة االس��اتيجية االستثمار�ة  التوسعة،و مشاريع أ�� املشاريع ا�جديدة أو القائمة واالستحواذ واملشاريع املش��كة واالستثمار 

  م.2016خالل العام املا��  تاجتماعا ثالثةال�جنة 

 ت�و�ن �جنة االستثمارات: 

 رئيس ال�جنة                         األستاذ / عبدهللا بن محمد العي��ى -

                          األستاذ / يوسف بن عبدهللا البنيان -
ً
 عضوا

                           الدكتور / سعد بن عثمان القص�ي -
ً
 عضوا

                               الدكتور / خالد بن حمزة نحاس -
ً
 عضوا

                         محمد بن طالل النحاس  األستاذ /  -
ً
 عضوا

 

 

 :ال��نامج التدر��ي ألعضاء مجلس االدارة

م للتعر�ف بأعمال 2016التأسي��ي لعضو مجلس اإلدارة حديث االنضمام خالل عام ضمن اإلطار العام لل��امج التدر�بية ألعضاء مجلس اإلدارة، ُعِقد ال��نامج 

  :التاليةو�شاطات الشركة، وآليات عمل املجلس وال�جان املنبثقة عنھ. ا�جدير بالذكر أن ال��نامج التأسي��ي ألعضاء مجلس اإلدارة يتضمن العناصر 
 

 ز�ارة املصا�ع الشر�ات حوكمة أعمال و�شاطات الشركة قطاع الب��وكيماو�ات

مقدمة عن قطاع  -

 الب��وكيماو�ات.

الصناعات واملواد  -

 األساسية للقطاع.

 األسواق الرئيسة للقطاع. -

أبرز التحديات ا�خارجية  -

والداخلية لقطاع 

 الب��وكيماو�ات.

 األبحاث والتطو�ر. -

 تار�خ الشركة. -

 رؤ�ة وأهداف الشركة. -

 اس��اتيجية الشركة. -

األعمال والنشاطات  -

 الرئيسة.

البيانات املالية  -

 والتشغيلية.

الهي�ل التنظي�ي وادوار  -

 اإلدارات ومسؤوليا��ا.

 

 قواعد حوكمة الشر�ات. -

 دور مجلس اإلدارة ومسؤولياتھ. -

 مهام مجلس اإلدارة. -

 آليات عمل مجلس اإلدارة. -

 �جان مجلس اإلدارة. -

 �عارض املصا�ح. -

 حقوق املساهم�ن. -

 اإلفصاح والشفافية. -

 تشريعية والتنظيمية.ا�جوانب ال -

 ز�ارة -

 من عدد

 مصا�ع

 الشركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 61من  38         م2016 ةالمالیسنة العامة عن ال إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

http://sabicweb/english/intranet/arabic/


 
 

 

 واملدير املا�� عضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ناملدفوعة أل تعو�ضات ال�افآت و تفصيل امل )32(

 م:2016ف��م الرئيس التنفيذي واملدير املا�� خالل العام  نا�جدول التا�� يو�ح امل�افآت والتعو�ضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن، بم

 البيان
أعضاء املجلس 

 التنفيذي�ن

أعضاء املجلس غ�� 

 التنفيذي�ن/املستقل�ن

بما ف��م الرئيس خمسة من كبار التنفيذي�ن مجموع ما حصل عليھ 

 ممن تلقوا أع�� امل�افآت والتعو�ضاتالتنفيذي واملدير املا�� 

 السعوديةبالر�االت 

 12,288,552 ال يوجد ال يوجد والتعو�ضات الرواتب

 8,484,829 1,524,683 36,000 البدالت

امل�افآت الدور�ة 

 والسنو�ة
600,000 4,800,000 14,991,879 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ا�خطط التحف��ية

 مزايا عينية و أ�عو�ضات 

أخرى تدفع �ش�ل شهري 

 أو سنوي 

 

 ال يوجد

 

يوجدال   
341,400 

 36,106,660 6,324,683 636,000 اإلجما��

 

أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو  ا�جهة املختصةمن  املفروضة ع�� الشركةوالقيود ا�جزاءات والعقو�ات  )33(

 ى قضائية أخر 

  أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى. املختصةا�جهة قيد احتياطي مفروض ع�� الشركة من تدب�� اح��ازي أو عقو�ة أو جزاء أو  ال يوجد أي

 

 نتائج املراجعة السنو�ة لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية )34(

o  ركة، مع بالش كمةتقوم إدارة املراجعة الداخلية و�صورة مستقلة وموضوعية بتقييم مدى كفاية وفعالية تصميم نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وا�حو

 ب�جنة اال��ك�� ع�� املخاطر الكب��ة ال�ي ��دد الشركة باستخدام من�جية املراجعة املعتمدة ع�� املخاطر. إدارة املراجعة الداخلية مرتبط وظي
ً
وإدار�ا ملراجعة فيا

للدخول إ�� �افة أماكن سابك حول العالم واملعلومات الرئيس التنفيذي للشركة. ولغرض أداء واجبا��ا لإلدارة مطلق الصالحية  بنائب رئيس مجلس اإلدارة

 واملستندات واملوظف�ن.

o  م واملعتمدة 2016م لعمليات مراجعة دور�ة، حيث نفذت إدارة املراجعة الداخلية عمليات املراجعة املخططة لعام 2016خضعت أعمال الشركة خالل العام

كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية �� حماية أصول الشركة ، وتقو�م مدى مناسبة األداء  من قبل �جنة املراجعة، للتحقق �ش�ل موضو�� ومستقل من

ركة مع مراجعة االل��ام �سياسات الش -ع�� سبيل املثال  -للسيطرة ع�� املخاطر املحتملة ،باإلضافة إ�� املشاركة �� تنفيذ �عض املهمات ا�خاصة ، وم��ا  

مل ، وكذلك تنفيذ املراجعة املش��كة مع شر�اء (سابك) �� املشاريع املش��كة. كما تولت اإلدارة املتا�عة املستمرة مع إدارة الشركة فر�ق االل��ام بأخالقيات الع
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ت الرقابة اة إجراءالتنفيذية املسؤولة عن تنفيذ توصيا��ا الواردة �� تقار�ر املراجعة، للتأكد من تنفيذها حسب املواعيد واإلجراءات املحددة لضمان سالم

م (السادة أر�ست أند يو�غ) بمراجعة نظام الرقابة الداخلية 2016الداخلية. كما قام مراقب ا�حسابات القانو�ي املع�ن ملراجعة حسابات الشركة للعام املا�� 

 
ً
 جوهر�ا

ً
س �� نظام الرقابة الداخ�� بالشركة، ما �عك ضمن نطاق مراجعتھ للبيانات املالية ا�ختامية للشركة، ولم تظهر عمليات املراجعة املشار إل��ا ضعفا

 القناعة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية املتبعة.

o  مع نمو 
ً
 خالل األعوام السابقة، ورغبة �� تطبيق أفضل املمارسات العاملية �� مجال املراجعة قامت اإلدارة بوضع خطة اس��اتيجية وتم  )سابك(تزامنا

ً
عامليا

) إعادة 3) تحليل البيانات (2) إعداد خطة املراجعة املبنية ع�� املخاطر (1م و�� تت�ون من خمسة مشاريع رئيسة (2015ملراجعة �� عام اعتمادها من �جنة ا

 ) التطو�ر واملعرفة. 5) االتصال (4صياغة برامج املراجعة (اختبارات تقييم نظام الرقابة الداخلية) (

o  اجعة الداخلية من خالل مركز ا�خ��ات لضمان جودة تنفيذ األعمال ومشاريع التطو�ر باإلدارة.تل��م اإلدارة بضمان تطبيق معاي�� املر 

 

 حوكمة الشر�ات )35(

و�� هذا  أهدافها املتنوعة؛تل��م الشركة باملحافظة ع�� أفضل معاي�� ا�جودة واألداء �� جميع أ�شط��ا، بما �� ذلك تطبيق معاي�� حوكمة الشر�ات لتحقيق 

 إ�� جميع األنظمة واللوائح ذات العالقة وتم اعتماد العمل ��ا بموجب قرار الصدد
ً
 ،مجلس اإلدارة و�إشراف مباشر منھ ، وضعت الشركة الئحة ا�حوكمة استنادا

والتأكد من تب�ي وتطبيق أفضل األنظمة العاملية �� الضبط واالل��ام ال�ي  لهدف توجيھ وإدارة ومراقبة أعمال الشركة لضمان االل��ام بأفضل ممارسات ا�حوكمة

 لرؤ�تكفل حقوق العامل�ن واملساهم�ن واملستثمر�ن وأ�حاب ا
ً
وى العالم �� تألن تصبح الشركة الرائدة املفضلة ع�� مس (سابك) ةملصا�ح ع�� حد سواء تحقيقا

 .صناعة الكيماو�ات
 

م 2016ب��ل" و�� مؤسسة غ�� هادفة للر�ح، �عمل ع�� �عز�ز مستوى املساءلة والشفافية للشر�ات �� منطقة ا�خليج قامت خالل العام ا�جدير بالذكر أن "مبادرة 

 سهاما��ا البارزة �� �عز�ز ممارسات ا�حوكمة واالستدامة �� منطقة ا�خليج.إ�� مدينة د�ي بتكر�م شركة (سابك) نظ�� 
 

 تملك كما 
ً
 حافال

ً
�� مجاالت الشفافية وم�افحة الفساد ومن ذلك إحرازها للمركز األول ع�� مستوى الشر�ات �� الشرق األوسط، واملركز ا�حادي  (سابك) �جال

، لدى منظمة الشفافية الدولية، نظ�� ا�جهود ال�ي بذل��ا �� ميدان الشفافية وإجراءات م�افحة الفساد، وهو ما حازت بناًء 
ً
ر وإشادة تقدي ع�� عليھعشر عامليا

، �� مجال الشفافية واإلدارة وا�حوكم
ً
 من خالة، وهو ما �عزز من سمعة خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن لتبو��ا م�انة متقدمة عامليا

ً
ل الشركة وامل�انة املتنامية لها عامليا

 اه قضايا اإلفصاح والشفافية.ال��اما��ا تج

 

 متثالالشفافية واال  )36(

يوفر ميثاق أخالقيات املهنة بالشركة األساس لتلك الثقافة ال�ي بموج��ا حيث  ،االمتثال ما يتعلق بمسائلثقافة الشفافية التامة فيع�� ال��ام  )سابك( دأبت

ام بميثاق ل�� من اال دالتأكعدم  حالةومعرفة كيفية طرح األسئلة ��  ،�� مجال العملالرفيع ن معها بالسلوك األخال�� و املتعاملو الشركة  العاملون ��يتقيد 

 مع عدم ال��دد  ،أخالقيات املهنة
ً
 البالغ.هذا من أي عواقب أو تبعات سلبية ت��تب ع�� تقديم  أية مخاوفدون  ،�� تقديم البالغات بحسن نيةمطلقا

 

كة بالشر  ون القانونيةئع�� املسائل املتعلقة باملخاطر ذات الصلة باالمتثال، بينما تتو�� الش - املنبثقة عن مجلس إدارة الشركة - �جنة إدارة املخاطر  �شرف

 فيما يتعلق بمسائل االمتثال، بناًء ع�� توجيھ من رئيس مستشاري االمتثال. اإلشراف ع�� اإلدارة اليومية
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ونجحت ،  املخصص لهم �� مجال االمتثال ع�� اإلن��نت لك��و�يمن التدر�ب اإل ٪99 نحو م 2016عام أكمل موظفو الشركة  )،سابك(�� إطار برنامج االمتثال �� 

 27االمتثال مع ل مسائاملراجعات املتعلقة باملخاطر ذات الصلة ب تطبيق �� - وتخفيف آثارها األخطار ا�جهود االستباقية املبذولة لدرء  بفضل هللا  ضمن - الشركة

املتعلقة مل الع اتشارك أك�� من ثل�ي التنفيذي�ن �� ورش ، كما قياد��ا يتولون و الوحدات املركز�ة ال�ي االس��اتيجية من القادة التنفيذي�ن ووحدات العمل 

 .تعز�ز لثقافة االمتثال بالشركةملز�د من ال م بمشيئة هللا �عا��2017ستكمل بقية التنفيذي�ن هذا ال��نامج املكثف عام يوس،  االمتثالب
 

 �� ال�
ً
 ع�� ما تقدم، مضت (سابك) قدما

ً
 للتحقق من امتثال املوردين تأطلق يد الداخ��فع�� الصع، �امها الرا�خ تجاه م�افحة الفسادعالوة

ً
 شامال

ً
هو  ،برنامجا

 وى وتب�ي األساليب واملمارسات األخالقية ع�� مست، ل��سيخ مبدأ العمل بن�اهةصمم امل "،للتحقق من امتثال املوردينللفحص النا�� ل�جهالة  )سابك(برنامج "

رئاسة خالل  )بك�ن(عقد �� مدينة ) الذي منتدى م�افحة الفساد(��  بدور بارز عكستھفقد اضطلعت  ما ع�� الصعيد ا�خار��. ألشركةباالعاملية  سلسلة اإلمداد

ة مجموعة العشر�ن االقتصادي  املنتدى(و )االتفاق العال�ي لألمم املتحدة(ال�ي أطلقت ب�ن ) ضد الفساد مبادرة املشاركة(انضمامها إ��  باإلضافة إ�� ،الص�ن لقمَّ

 عن  ،)العال�ي
ً
 ).ل ب�� (ومبادرة ) نزاهة(ال�ي ترعاها الهيئة الوطنية مل�افحة الفساد  الفعاليات��  املستو��ن املح�� واإلقلي�يالر�ادي ع��  دورهافضال

 

 للتأث�� اإليجا�ي �� املنطقة الذي �س��  ،)معهد أعضاء مجالس اإلدارات بدول مجلس التعاون ا�خلي��(قيادي �� ال هادور  �عز�ز  تواصل (سابك)كما 
ً
 �� عحثيثا

 .كفاي��االتطو�ر امل�ي ألعضاء مجالس اإلدارات ورفع 

 

 لتواصل مع املساهم�ن واملستثمر�نا )37(

جلس ممثلة �� إدارة املستثمر�ن مساهم��ا ومستثمر��ا أهمية بالغة، حيث تطلعهم ع�� أدا��ا وأ�شط��ا خالل العام من خالل التقر�ر السنوي مل ),سابك(تو�� 

ن طر�ق موقع ا التنافسية عإدار��ا، وكذلك إطالعهم �ش�ل مستمر ع�� أية تطورات مهمة قد تطرأ و��ون لها تأث�� ع�� وضعها املا�� وأعمالها بما ال يؤثر ع�� قدر��

 لسياسة اإلفصاح ال�ي تحرص الشركة ع�� 
ً
ئة تباعها، من خالل تطبيق �عليمات هيا(تداول) وموقع الشركة ع�� شبكة اإلن��نت ووسائل االتصال األخرى، وفقا

ديمة كما تقوم الشركة بتحديث قوائم املساهم�ن املستحق�ن ألر�اح ق السوق املالية، ووزارة التجارة واالستثمار، واألنظمة املعمول ��ا �� اململكة العر�ية السعودية،

 معلقة نتيجة عدم تحديث بيانا��م أو عدم مراجع��م للشركة وذلك ملساعد��م �� استالم جميع مستحقا��م املالية.
 

ع�ى إدارة املستثمر�ن بتطو�ر وتحس�ن العالقات ب�ن املساهم�ن والشركة، من خالل تيس�� 
ُ
 وتطو�رها بما و�ـ

ً
ا�خدمات بخطط اس��اتيجية تتم مراجع��ا سنو�ا

هم ال�ي يتقرر من األسيتناسب مع مصا�ح املساهم�ن. وتتو�� إدارة املستثمر�ن مهام إدارة وتنظيم �جالت األسهم ملساه�ي الشركة، ومتا�عة توزيع نصيب األر�اح 

 توزيعها.

 

ة وكبار التنفيذي�ن فيما يتعلق بملكي��م ألسهم الشركة وف��ات حظر التعامل ��ا، كما تقوم بنشر �افة اإلعالنات كما تقوم بمتا�عة ال��امات أعضاء مجلس اإلدار 

ت فة استفساراا�خاصة بالشركة ع�� موقع "تداول"، إضافة إ�� التحض�� والتجه�� وعمل �افة اإلجراءات املتعلقة با�عقاد ا�جمعيات العامة، واستقبال �ا

 املساهم�ن.
 

 اإلسهام �� تنمية االقتصاد الوط�ي )38(

 للتم��، من خالل اال�ساق 
ً
 وناجحا

ً
 رائدا

ً
 عامليا

ً
، بلعب دور "م2030مع "رؤ�ة اململكة تل��م (سابك) باملساهمة �� دعم رؤ�ة القيادة الرشيدة لت�ون اململكة نموذجا

الل رفع خ محوري ووسيط ب�ن الب��ول والصناعة، لوقوعها �� منتصف سلسلة القيمة فيما يتعلق بالتصنيع، و�ما يدعم تحول االقتصاد الوط�ي ونموه، من

جال التقنية ل��ك�� ع�� االستثمار �� ممستوى التنافسية �� الصناعات املحلية، وتقو�ة الوضع التناف��ي ا�خار�� ع�� االستثمارات الناقلة للمعرفة والعلوم، وا
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ابك) ع�� اال��جام تحرص (سكما  واالبت�ار، واملساهمة �� ��يئة البيئة االستثمار�ة للصناعات الب��وكيماو�ة والتحو�لية، لتعميق الوضع االس��اتي�� للمملكة.

ة بنية تحتيمة بتنفيذ أهداف ال��نامج ومحاوره، من خالل امتالك الشركة "، حيث تضطلع الشركة بموقع متقّدم �� املساهم2020برنامج التحول الوط�ي مع "

 املضمار الوط�ي.وتنويع مصادرها من املواد األولية، و�عمل الشركة ع�� تحقيق مز�د من التقدم �� هذا  ،تحف�� االبت�ار مجالمهمة �� 

 

�� الناتج  ٪15وحوا��  ا�خاص،�� الناتج املح�� للقطاع  ٪3.7وحوا��  ٪1.9جما�� اإل � املباشرة �� الناتج املح� �سبة مساهمة (سابك) قدرت م،2016خالل عام 

كما تجاوزت مش��يات (سابك) من ا�خامات  .م2016 مليون طن م��ي للعام 64.8 و�لغ إنتاج (سابك) املح�� داخل اململكة حوا��، املح�� للقطاع الصنا�� التحو���

 .م2016ليار ر�ال �� عام م 23.6 والكهر�اء واملاء املحلية املتمثلة �� اللقيم

 

مليار ر�ال، و�� قطاع التشييد والبناء حوا��  12.6مليون ر�ال، والقطاع الصنا��  672للقطاع الزرا��  م2016املحلية �� عام  )سابك(كذلك بلغت قيمة مبيعات 

 ر�ال. مليار 20م حوا�� 2016�� القطاعات االقتصادية الوطنية اإلنتاجية خالل عام  )سابك(بذلك ت�ون مساهمة  ر�ال.مليارات  7

 

من إجما��  ٪30م، تمثل 2016مليار ر�ال �� عام  50�� تحس�ن م��ان املدفوعات الوط�ي، حيث بلغت قيمة صادرا��ا إ�� األسواق العاملية  )سابك(أسهمت وقد 

 ةق املحلي�� السو  )سابك(ل��ا كذلك مبيعات إ. وقد أسهمت هذه الصادرات �� جلب املز�د من العمالت األجنبية. يضاف صادرات اململكة السلعية غ�� الب��ولية

  20لنفس العام والبالغة 
ً
ن م مليار ر�ال، و�� تمثل األسمدة وا�خامات الصناعية والسلع املعدنية ال�ي وفر��ا الشركة للقطاعات االقتصادية اإلنتاجية بدال

 .است��ادها من ا�خارج مما ا�عكس إيجابا ع�� م��ان املدفوعات

 

 تنمية الصناعات التحو�لية الوطنية )39(

�ا ع�� تقديم أداء عي�ترمي اس��اتيجية (سابك) إ�� �سريع وتفعيل ا�جهود املتواصلة لتنمية وتطو�ر الصناعات التحو�لية، وان��اج أنجع السبل وال��امج ال�ي �

 من خالل اس��اتيجي�يتخطى الت
َ
م إ�� 2025ا �وقعات لتحقيق االستثمار األمثل للموارد الطبيعية، واإلسهام بدوٍر متصاعٍد �� تنويع مصادر الدخل الوط�ي، ساعية

 إيجاد منظومة عمل فر�دة تتناول سلسلة القيمة بأكملها، لهدف توسيع نطاق املشاريع الصغ��ة واملتوسطة، وتوف�� فرص العمل.
 

طة، �ة واملتوسهذا اإلطار؛ طّورت الشركة (منظومة الدفع وال�حب) ال�ي تتألف من أر�عة محاور: محور الدفع، ومحور ال�حب، ومحور تطو�ر املشاريع الصغ��� 

 .ومحور تنمية ومشاركة املجتمع، وتتو�� الشركة دمج هذه املحاور وما يرتبط ��ا من استثمارات و�رامج �خدمة الصناعات التحو�لية
 

 محور 
ً
 ،يضمن هذا املحور أن تقود االستثمارات �� األصول واملنتجات واالبت�ارات داخل اململكة إ�� فرص ت��ي قطاع املشاريع الصغ��ة واملتوسطة؛ ع)الدف(أوال

رتبطة اريع الصــغ��ة واملتوســطة املحيث �ســهم هذه االســتثمارات وا�جهود �� تأســيس أ�شــطة تجار�ة متعددة �� قطاع الصــناعات التحو�لية، وكذلك تأســيس املشــ

 لتطو�ر سالسل قيمة جديدة �� مجاالت صناعية
ً
رى مثل املطاط أخ ��ا �� اململكة، وسيتم خالل السنوات القليلة املقبلة �خ استثمارات إضافية لتش�ل حافز ا

شــــاء املز�د من املشــــاريع الصــــغ��ة واملتوســــطة، مع ما يق��ن ��ا من الصــــنا��، والبالســــتيكيات ا�حرار�ة الهندســــية وغ��ها، ما ســــيســــاعد بدوره �� �ســــريع جهود  إ�

 الفرص الوظيفية..

 

 محور (ال�حب)؛
ً
وجد الطلب (ال�حب) الالزم، الذي يفتح املجال أمام مجموعة واسعة من  ثانيا

ُ
ُ�ساعد هذا املحور �� تأسيس صناعات رئيسة داخل اململكة ت

تثمار أو�� قيمتھ مليارا ر�ال ســــــعودي؛ نتيجة ال��ام مشــــــ��ك من قبل ثالثة كيانات أســــــاســــــية �� اململكة ��: صــــــندوق املشــــــاريع الصــــــغ��ة واملتوســــــطة ، وذلك باســــــ

 تحت مظلة "الشــركة العر�ية الســعودية لالســتث
ً
ة"، مارات الصــناعياالســتثمارات العامة، وشــركة (أرام�و الســعودية)، وشــركة (ســابك)، وتتعاون هذه الكيانات معا
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عُد 

ُ
 إليجاد صــــناعات رئيســــة ك��ى �� اململكة، وتحف�� وتنشــــيط بناء ســــالســــل قيمة جديدة، وما يرتبط ��ا من مشــــاريع صــــغ��ة ومتوســــطة لدعم ال�ي �

ً
ذه همرتكزا

 السالسل ا�جديدة.

 

 محور (تطو�ر املشاريع الصغ��ة واملتوسطة)؛
ً
حديات رتبطة ��ا، ال�ي تتناول مباشرة أهم تيضم هذا املحور العديد من املراكز القائمة وا�جديدة وال��امج امل ثالثا

وهو بمثابة  ،(موطن االبت�ار)املشـاريع الصـغ��ة واملتوسـطة ال�ي سـبق ذكرها، وقد اسـتثمرت (سـابك) أك�� من ملياري ر�ال سـعودي �� مراكز �شـطة وفاعلة، م��ا: 

، إذ يجمع تحت مظلتھ مع (
ً
ســـابك) الشـــر�اء التجار��ن، وقادة الصـــناعة، واملســـتثمر�ن، وا�جهات ا�ح�ومية، مركز للتعاون وتطو�ر األعمال، ومنصـــة للعرض أيضـــا

 عن فرص أعمال جديدة، 
ً
 لتطو�ر و"مركز (ســـــــــــابك) لتطو�ر التطبيقات البالســـــــــــتيكية" (ســـــــــــبادك)ضـــــــــــمن منظومة للعمل املشـــــــــــ��ك بحثا

ً
، الذي �ســـــــــــ�� حثيثا

دامات التقليدية، لتدخل ميادين صــناعية جديدة تواكب مســتجدات ا�حياة العصــر�ة، حيث يو�� الصــناعات البالســتيكية واالنطالق ��ا  إ�� آفاق تتعدى االســتخ

 �ســـــــاعد �� ا�حد من البصـــــــمة البيئية، وخفض ت�اليف الطاقة، وإنتاج مواد أخف 
ً
 وأاملركز  عناية خاصـــــــة لتطو�ر بالســـــــتيكيات مبتكرة توفر حلوال

ً
ك�� قوة ، وزنا

 ، الذي يدعم الشر�ات الصناعية املحلية ومقدمي ا�خدمات املحلي�ن، ليصبحوا املوردين املفضل�ن للشركة.حتوى املح��برنامج (سابك) لدعم املعالوة ع�� 
 

 محور (تنمية ومشاركة املجتمع)؛
ً
أبرمت (سابك) العديد من االتفاقيات التعاونية مع ا�جامعات، و�سهم ال��امج املنبثقة ع��ا �� تطو�ر القدرات، ور�ط  را�عا

اية ال�حية وحمجهات األ�اديمية بالقطاعات الصناعية، كما يقدم هذا املحور الدعم للمجتمع �ش�ل أوسع �� مجاالت عديدة، بما �� ذلك التعليم والرعاية ا�

 البيئة واملياه والزراعة املستدامة.

 

 املح�� إثراء محتوى التصنيع )40(

مستوى التوط�ن الصنا�� املح�� ضمن جهودها االس��اتيجية لتحقيق االستدامة و�عز�ز القدرة التنافسية، م مبادرة تطو�ر ورفع 2010تبنت (سابك) منذ العام 

، وفق "اس��اتيجية ٪75وتصعيد إسهاما��ا �� تطو�ر االقتصاد السعودي، وتوليد فرص عمل إضافية لشباب الوطن؛ من خالل رفع �سبة الشراء للمحتوى املح�� إ�� 

 ترتكز ع�� أر�عة محاور رئيسة و��: م" ال�ي2025(سابك) 

 .  جذب استثمارات أجنبية ذات قيمة مضافة للوطن واالقتصاد السعودي. 1

 . تطو�ر قدرات املصنع�ن املحلي�ن وتأهيلهم للتنافس بمستوى عال�ي. 2

 . توليد املز�د من الفرص الوظيفية للعناصر السعودية �� املجاالت الصناعية.3

 األعمال التنسيقية مع القطاعات ا�ح�ومية والقطاع ا�خاص �� مجال توط�ن الصناعات املحلية ع�� مستوى اململكة.. رعاية وتفعيل 4

 م:2016و�فضل هللا، ثم بتضافر جهود العامل�ن بالشركة تم تحقيق املنجزات التالية خالل عام 

 لتبلغ  -
ً
 ٪143من إجما�� مش��يات املواد خالل العام، و�ش�ل  ٪34ر�ال سعودي، تمثل  مليار 2.4ز�ادة إجما�� قيمة املش��يات من املواد املصنعة محليا

 منذ بداية ال��نامج.

من إجما�� مش��يات ا�خدمات، و�ذلك ترتفع قيمة الشراء املح�� للمواد  ٪86مليارات ر�ال سعودي بنسبة  7.8بلغ إجما�� قيمة عقود ا�خدمات املحلية  -

 من املش��يات السنو�ة لـ (سابك) �� اململكة. ٪46تمثل م، 2016مليارات ر�ال سعودي عام 10.2إ��  -ريع العمالقة باستثناء خدمات املشا -وا�خدمات 

 إ��  230ارتفاع عدد املصنع�ن املحلي�ن املؤهل�ن خالل نفس الف��ة من  -
ً
 بز�ادة  545مصنعا

ً
 م.2016ب��اية  ٪132مصنعا

 برؤوس  65استقطاب ومساندة أك�� من  -
ً
) ألف فرصة 11مليارات ر�ال سعودي، ما �سهم �� استحداث أك�� من ( 9.6أموال تقدير�ة �عادل مستثمرا

 عمل جديدة �� االقتصاد املح��. 
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، )ابكسقطع الغيار واملواد الكيميائية  �� ( الرعاية واملشاركة �� خمسة مؤتمرات ومعارض لدعم توط�ن الصناعة، وعرض الفرص االستثمار�ة �� مجاالت -

.20تم عرض أك�� من ألف قطعة عينية �� منصات معرض القوات املس�حة مع (وقد 
ً
 ) ألف قطعة عرضت إلك��ونيا

وزارة الطاقة، هيئة والصناعة وال��وة املعدنية، وهيئة االستثمار السعودية، الهيئةوالهيئة امللكية ل�جبيل و�نبع، املساهمة �� ست مبادرات ح�ومية مع  -

ية (مدن)، صندوقوصندوق التنمية الصناعية السعودي، والغرفة التجار�ة الصناعية باملنطقة الشرقية، لدعم وتطو�ر هيئةوهيئة املدن الصناع

 اس��اتيجيات تفعيل وز�ادة املحتوى الصنا�� املح��، وتحديد االحتياجات املستقبلية من قطع الغيار واملواد الكيميائية.

ي لقيادات املبادرات املماثلة للتوط�ن املح�� �� عدد من القطاعات ا�ح�ومية بالقطاع ا�خاص مثل: سابك) بتب�ي ودعم ورعاية تجمع وط�(استمرت  -

ق .. ا�خ)، ارة ومرافوزارة التجارة واالستثمار، ووزارة الدفاع، وهيئة االستثمار السعودي، والهيئة امللكية ل�جبيل و�نبع وأرام�و، و(أرام�و السعودية وصد

 لتنسيق ا�جهود، واالتفاق ع�� مبادرات مش��كة مثل: مشروع "ال��م�� املوحد" لتصنيف  13وغ��ها. عن طر�ق عقد و(صدارة)، و(مرافق)، 
ً
اجتماعا

 املواد وفهرسة القدرات التصنيعية املحلية ع�� مستوى اململكة منذ بداية ال��نامج.

 

 ولية االجتماعيةؤ املس )14(

 طو�ل األجل �خدمة وتنمية املجتمع وتحس�ن مستوى معيشتھ، واملحافظة ع�� سالمة تكثف (سابك) جهودها �� مجال املسؤولية 
ً
االجتماعية باعتبارها استثمارا

أو  مل أو البيتالبيئة و�ــــــــــح��ا وحماية املوارد الطبيعية، مع غرس مبادئ وقيم املســــــــــؤولية االجتماعية �� عقول موظف��ا بوصــــــــــفها أســــــــــلوب حياة، ســــــــــواًء �� الع

.املجتمع، وتو 
ً
 مشرقا

ً
، ومستقبال

ً
 اصل الشركة ابت�ار مبادرات ومشاريع مجتمعية مم��ة تصنع حاضر زاهرا

 

حوا�� ثالثة مليارات ر�ال، شملت سلسلة ممتدة من املشاريع ال�خمة واملبادرات االس��اتيجية  -م 2004منذ عام  -وقد بلغت استثمارات (سابك) �� هذا ا�جانب 

�ك�� ع�� مجاالت التعليم �� مجال العلوم والتقنية، وال�ــــــــــــحة، وحماية البيئة، واملياه والزراعة املســــــــــــتدامة، و�� املحاور الرئيســــــــــــة �خدمة املجتمع وتنميتھ، بال�

 الس��اتيجية املسؤولية االجتماعية.
 

ثيق ســــــــــمع��ا الطيبة وصــــــــــور��ا الذهنية مليون ر�ال، لتو  55م باســــــــــتثمار نحو 2016وقد عززت الشــــــــــركة مســــــــــاهما��ا �� مجال املســــــــــؤولية االجتماعية خالل عام 

اركــة، حف��، واملشـــــــــــــاإليجــابيــة �� مجتمعهــا املح�� واملجتمعــات األخرى ال�ي �عمــل ��ــا وتقــدم إل��ــا منتجــا��ــا وخــدمــا��ــا، من خالل حرصــــــــــــهــا ع�� تكريس قيمهــا "الت

 واإلبداع، واإلنجاز" �� جميع مبادرات املسؤولية االجتماعية و�رامجها.

 

) إ�� خمس ر�ائز "الســـمعة، وا�جمهور، واالبت�ار، واالســـ��اتيجية، واالســـتدامة"، وســـاعدت هذه االســـ��اتيجية �� RAISEاســـ��اتيجية املســـؤولية االجتماعية (�ســـتند 

ية ) �� الشــــركة العاملتنســــيق وتوحيد جهود جميع مواقع الشــــركة حول العالم �� هذا املجال ا�حيوي و�عظيم أثرها مقابل إســــهامات املنافســــ�ن، لتصــــبح (ســــابك

ة إقرار ��اتيجية الطموحالرائدة �� مجال املســــــؤولية االجتماعية بالتوازي مع �و��ا الشــــــركة العاملية الرائدة �� مجال الصــــــناعات الب��وكيماو�ة، و�دعم هذه االســــــ

 الشركة، واملبادرات التطوعية ملوظف��ا ع�� مستوى العالم. سياسة املسؤولية االجتماعية ال�ي تحدد اإلجراءات اإلرشادية والتوج��ية والتنظيمية إلسهامات
 

 أن ل ��ا، مدر وقد اعتمدت الشــــركة خمســــة برامج اجتماعية دولية تحت مســــ�ى "برامج املســــؤولية االجتماعية الدولية" لتعز�ز ســــمع��ا �� املجتمعات ال�ي �عم
ً
كة

جميع، فال��امج الناجحة تصـــــــنع قادة قادر�ن ع�� حمل املســـــــؤولية، و�يئة أنظف، ومجتمعاٍت املبادرات االســـــــ��اتيجية �� هذا املجال تؤســـــــس ملســـــــتقبل مشـــــــرق ل�

ن تحدث وقعون أمتماســـــــكة قو�ة يمك��ا دعم املحتاج�ن، و�� هذا اإلطار ��ـــــــجع موظف��ا للتطّوع بجزء من وق��م وجهدهم ا�خاص، والتوصـــــــية باملشـــــــاريع ال�ي يت

، وتفخر (ســــــــاب
ً
 إيجابيا

ً
 اجتماعيا

ً
 ال يتجزأ من رســــــــال��ا، ح�ى أن شــــــــعارها "كيمياء أثرا

ً
ك) �شــــــــغف منســــــــو���ا تجاه مبادرات املســــــــؤولية االجتماعية ال�ي تراها جزءا

 وتواصل" يتجاوز نمو أعمالها لإلشارة إ�� الكيمياء والتواصل املهم�ن �جميع األفراد واملجتمعات.
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اس��دفت و  -بالتعاون مع االتحاد العر�ي لألسمدة  -ناصر الغذائية واالقتصاد الزرا��" ال�ي عقدت فع�� سبيل املثال؛ استضافت "أ�اديمية (سابك)" ورشة "الع

ة ومتطلبا��ا العاملي تفعيل دور االتحاد العر�ي لألســــــمدة، و�عز�ز قدرات املنتج�ن من أعضــــــائھ ع�� التواصــــــل مع املســــــ��لك�ن ال��ائي�ن، ومواكبة معطيات األســــــواق

 لت
ً
 -بالتعاون مع وزارة البيئة واملياه والزراعة واالتحاد العر�ي لألسمدة  -حقيق األمن الغذائي �� الوطن العر�ي. كما دشنت قافلة زراعية إرشادية و�غ��ا��ا وصوال

عد األو�� من نوعها �� اململكة واملنطقة العر�ية، وجابت القافلة خالل شــــــــــــهر �امل الر�اض واألحســـــــــــــاء والقصــــــــــــيم واملدينة املنورة، 
ُ
و�� مناطق زراعة النخيل �

 من حرص (ســـابك) ع�� تنمية مهارات وخ��ات القطاع الزرا�� الوط�ي، وإيجاد  ٪85الرئيســـة باململكة ال�ي �شـــ�ل أك�� من 
ً
. انطالقا

ً
من إجما�� إنتاج التمور محليا

� خصــــص لتســــميد النخيل، ومشــــاركة أفضــــل املمارســــات الدولية �ا�حلول املث�� للصــــعو�ات املرتبطة برعاية النخيل، والتعر�ف بجدوى منتج الشــــركة املبتكر املت

 مجال الزراعة.
 

مجموعة من الورشــــــــــــات الفنية لنشــــــــــــر الثقافة الزراعية ب�ن املزارع�ن وجموع العامل�ن �� هذا  -بالتعاون مع وزارة البيئة واملياه والزراعة  -كما نظمت الشــــــــــــركة 

را��م وخ��ا��م، و�عر�فهم باالســـــــــتخدام األمثل للمغذي املتخصـــــــــص لتســـــــــميد النخيل. وتوجت الشـــــــــركة �عاو��ا القطاع بمختلف مناطق اململكة، لهدف تنمية مها

قبلة، خمس ســـــنوات ماالســـــ��اتي�� مع وزارة البيئة واملياه والزراعة، بتوقيع اتفاق مشـــــ��ك تتو�� (ســـــابك) بموجبھ �شـــــغيل مركز أبحاث الزراعة (اســـــتدامة) ملدة 

 رسالة املسؤولية االجتماعية ال�ي تتبناها الشركة، حيث تم �شييده ع�� نفق��ا ضمن 2016التشغيل التجر��ي للمركز خالل عام  -بفضل هللا  -وقد تم 
ً
م،  معززا

 برامجها املستمرة �خدمة مجتمعها وتنميتھ.

 

 بمبلغ إجما�� ثالثمائة مليون ر�ال ســــعودي إل�شــــاء 
ً
مســــتشــــفى تخصــــ�ــــ�ي لل�ــــحة النفســــية وعالج اإلدمان �� و�� مجال الرعاية ال�ــــحية، قدمت (ســــابك) دعما

 �� الر�ع األول من عام 
ً
 لل�حة النفسية وعالج اإلدمان، و�توقع إنجاز ه �ليا

ً
 متم��ا

ً
 نموذجيا

ً
 م.2020مدينة الر�اض، سي�ون مركزا

 

مج االجتماعية وا�جمعيات ا�خ��ية املرخصـــة من وزارة العمل كما دأبت (ســـابك) ع�� رعاية العديد من املناســـبات والفعاليات ال�ي اســـ��دفت دعم األ�شـــطة وال��ا

قــافيــة واملهرجــانــات الث والتنميــة االجتمــاعيــة، والعنــايــة بــاملوهو��ن وتحف�� اإلبــداع واالبت�ــار، وكــذلــك دعم ورعــايــة املؤتمرات والنــدوات والفعــاليــات االقتصـــــــــــــاديــة،

بما �� ذلك توسيع النطاق العال�ي لقافلة (سابك) للعلوم، وحملة "بيئة بال نفايات"، وحمالت الت��ع واملناسبات الر�اضية، كما ستواصل دعم مشاريعها القائمة، 

 بالدم، وغ��ها، مع املراجعة املستمرة ملق��حات املشاريع ا�جديدة املقدمة من موظف��ا وشر�ا��ا واملجتمعات ال�ي �عمل ��ا.
 

لية، وترتيب أولو�ات أهدافها و�رامج الرعاية والدعم �� ضــــــوء التوجهات العاملية الرئيســــــة، وحاجات وتكثف الشــــــركة جهودها الســــــتشــــــراف املســــــتجدات املســــــتقب

زخم ع�� تعز�ز هذا الومتطلبات املجتمعات ال�ي �عمل ��ا، وإم�انات الشـــركة املســـتمدة من عطاءات موظف��ا ومنتجا��ا ومواردها، وزاد كب�� من ا�حماس يدفعها ل

 يق الفاعل ب�ن مواقعها حول العالم.  التعاون النشط والتنس

 

 
ً
ن صرح �جهوده �� ت�و� و�� مجال املشاريع ا�خ��ية، قررت إدارة (سابك) بناء جامع يحمل اسم الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصي�ي، يرحمھ هللا، وفاء وتقديرا

يل الصناعية ع�� �سق معماري فر�د من نوعھ، وقد أنجزت مرحلة التصميم، (سابك)، حيث قدمت الشركة الدعم ال�امل إل�شاء ا�جامع �� قلب مركز مدينة ا�جب

 �� الر�ع األخ�� من عام 
ً
 م.2018و�دأت مرحلة إرسال دعوات املناقصة ملرحلة اإل�شاء، و�توقع إتمام املشروع �ليا

 

 االستدامة )24(

اســـــ��اتيجية علمية مدروســـــة تن�ـــــجم مع التوجهات �عيدة املدى، وتأخذ �ع�ن االعتبار االحتياجات االقتصـــــادية، ™" يتطلب النجاح �� صـــــناعة "كيمياء وتواصـــــل 

 قيمة مضـــافة طو�
ً
ت لة األجل للشـــركة وا�جهات ذاواألداء البيئي، والســـياق االجتما��. و�ركز برنامج (ســـابك) لالســـتدامة ع�� أولو�ات العمل األك�� أهمية، محققا
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مال ، وز�ادة قدرة أعالعالقة ��ا واملجتمع؛ من خالل تحديد وتحليل التوجهات العاملية، وتوقع املخاطر والتعامل االســــــــــــتبا�� معها، واغتنام الفرص واســــــــــــتثمارها

يرادات، وتحقيق م�اســـب تضـــاف إ�� ســـلســـلة القيمة لتســـاعد الز�ائن الشـــركة ع�� املرونة واالســـتجابة، و�ســـهم حلول االســـتدامة املبتكرة �� �عز�ز نمو إجما�� اإل 

 ع�� تحقيق أهدافهم لالستدامة.

 

هود االســــتدامة ج أما صــــا�� إيرادات الشــــركة، فينمو عن طر�ق ا�حد من ت�اليف العمليات وســــلســــلة اإلمدادات ع�� �عز�ز كفاية املوارد وأدوات التشــــغيل، وتحفز 

 لعمليات التشغيلية وتطو�ر منتجات جديدة، ما �سهم �� جعل (سابك) املورد املفضل للمنتجات وا�حلول الكيماو�ة.ابت�ار حلول تقنية لتحس�ن ا
 

موحة ا الطويســـــــــهم التعر�ف الشـــــــــفاف املتســـــــــق بجهود الشـــــــــركة �� مجال االســـــــــتدامة بدور بارز �� �ســـــــــريع نمو أعمالها وتوثيق ســـــــــمع��ا، إ�� جانب إيضـــــــــاح رؤ���

 �غدو مفهومة وتحظى بالقبول والدعم ح�ى تحقق النجاح الشامل.ملساهم��ا، بحيث 

 

م لتحســــــ�ن أنماط وإجراءات العمل �� برنامج التم�� �� االســــــتدامة ع�� إدارات التصــــــنيع لتحســــــ�ن األداء و�ســــــريعھ، من خالل 2016كثفت (ســــــابك) جهودها عام 

 ال يتجزأ من إجراءات �شــــغيل املصــــا�ع ال مراجعة قياســــات األداء واملراقبة املتقدمة �� ف��ات زمنية أقصــــر، 
ً
وتطو�ر ثقافة "مســــؤولية االســــتدامة"؛ لتصــــبح جزءا

 ة.مجرد مبدأ �� إدارة أصول الشركة، كما أولت ذات العناية لتعز�ز املعرفة وتحس�ن آليات وإجراءات العمل مع جميع ا�جهات املعنية بالشرك
 

م لتحقيق أهداف االســـتدامة، بما ف��ا تحســـ�ن أداء الطاقة، 2016ن مراحل املشـــاريع الرئيســـة املخططة لعام م ٪95وأنجزت وحدة العمل االســـ��اتيجية للمعادن 

منتجات عام كما �ســـــ�� إلضـــــافة ثالثة منتجات أخرى إ�� قائمة منتجات (ســـــابك) ال�ي حققت "مبدأ االســـــتدامة"، و�انت الوحدة قد أضـــــافت إ�� القائمة ســـــبعة 

 م.2015

 

ع قيد و ) البيئي إ�� تنفيذ �عض التحسينات �� مصنع بو�� �لور�د اإليثيل�ن، لتلبية متطلبات إدارة البيئة �� الهيئة امللكية با�جبيل، واملشر و��دف مشروع (صدف

 �سبة 
ً
وقد تمت بفضل هللا األعمال م، 2017من األعمال ال�لية دون أي تأخ��، و�توقع اكتمالھ �� الر�ع الثالث من عام  ٪85اإل�شاء و�لغ املراحل األخ��ة متجاوزا

 ألنظمة الهيئة امللكية للبيئة 
ً
 م.2010اإل�شائية �� مشروع معا�جة مياه املصا�ع امللوثة �� شركة (كيان السعودية) امتثاال

 

ر، وتحفز إ�� املسار ال�حيح للتطو�كما تقود االستدامة ا�جهود الرامية إ�� �عديل التشريعات، و�عزز االتصاالت التسو�قية، و�عد بمثابة بوصلة توجھ الشركة 

بشر�ة، إذ �ع�ي �ر املوارد العملية �سريع وت��ة االبت�ار املطلو�ة �� بيئة األعمال املعاصرة، وال شك أن االرتباط القوي ب�ن هو�ة الشركة واالستدامة من شأنھ تطو 

 عرفية، الذين بدورهم يفضلون العمل بالشر�ات الرائدة �� مجال االستدامة.توظيف واستبقاء املواهب الشابة والعامل�ن املح��ف�ن �� مختلف املجاالت امل

 

 االعتمادية )34(

دي�ن القص�� والطو�ل، � امل�ش�ل خطوات (سابك) الواثقة نحو تحقيق رؤ���ا واس��اتيجي��ا رك��ة جوهر�ة �عتمد عل��ا لتلبية تطلع مساهم��ا إ�� االستثمار اآلمن ع�

 دالشركة وتل��م 
ً
 أن اتحقيق ذلك بتطبيق أحدث األنظمة وأك��ها فعالية �� "إدارة السالمة" و "إدارة األصول" بجميع قطاعا��ا ومواقعها حول العالم، مؤكدة

ً
ئما

 تحس�ن األداء ومواصلة النجاح �� طليعة أولو�ا��ا.
 

لعناصر اإلدار�ة والفنية لرفع مستوى ا�جدارة واالعتمادية بجميع مصا�عها وتدرك (سابك) أن بلوغ القمة والثبات عل��ا هو تحٍد كب�� �ستلزم ت�امل جميع ا

 غ�� مسبوقة �� �شر ثقافة االعتمادية ب�ن منسو���ا، وتلبية 
ً
ا��ا باعتبارها متطلبومواقعها، ما ينعكس �� تصعيد الر�حية بوجھ عام، وقد بذلت الشركة جهودا

 ملعدات، و�عز�ز مستوى السالمة وحماية البيئة.حجر الزاو�ة لالرتقاء بأنظمة �شغيل وصيانة ا
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 بنسبة ال تقل عن 

ً
أي ما �عادل حوا��  ٪ 0.1تضافرت جهود إدارة االعتمادية لرفع مستوي جاهز�ة املصا�ع وتطو�ر األداء العام، وشهدت جاهز�ة املصا�ع تحسنا

ة �� استثمار �ل الكميات املتاح -بحمد هللا  -��ا املصا�ع إال أن الشر�ات نجحت ألف طن م��ي من اإلنتاج السنوي، ورغم الصعو�ات التشغيلية ال�ي واجه 52

عن االس��الك  ٪ 12,7عن ا�خطة الرئيسة و�ز�ادة  ٪3,4من غاز اإليثان لرفع طاقا��ا اإلنتاجية، كما  تمكنت من ز�ادة استخدام غاز اإليثان �� مصا�عها بنسبة 

 م. 2015الفع�� عام 
 

�� مرافقها االعتمادية م وما �عده، األمر الذي �شعل حماس (سابك) ملواصلة �شر الو�� واالل��ام �� مجال 2017تحديات كث��ة متوقعة خالل عام وما تزال هناك 

 بجميع ما�جدارة واملوثوقية بأن مفتاح نجاحها �� هذا ا�جانب قواها العاملة املل��مة املتفانية �� تطبيق معاي�� الشركة �افة، وتؤمن 
ً
 االعتمادية أن رافقها، مؤكدة

 ركن جوهري لتم�� عمليا��ا التشغيلية، وقوة دفع أساسية نحو ممارسات ال يمكن ال��اون ��ا، وال �س��دف (سابك) تحقيق االمتثال من خالل -بمفهومها الشامل  -

ومية، و�ش�ل �� جميع توجها��م وأعمالهم الياالعتمادية تلبية متطلبات  فرض اإلجراءات فحسب، بل ع�� �عز�ز االمتثال و�ناء ثقافة �عتاد ف��ا موظفو الشركة ع��

 لتحقيق مز�د من التحس�ن.
ً
 مستمرا

ً
 لهم تحديا

 

 البيئة وال�حة والسالمة واألمن )44(

لبات خلق ثقافة تتخطى حدود الوفاء باملتطالبيئة وال�حة والسالمة واألمن �� (سابك) ليست مجرد أولو�ة، بل �� القيمة ا�جوهر�ة والقوة األساسية الدافعة إ�� 

جل مهما يق أهداف قص��ة األ التشريعية واالمتثال لها، إ�� تأكيد التمّ�� �� هذه املجاالت ا�حيو�ة لهدف �عز�ز األداء، وال يمكن ال��اون ��ذا ا�جانب من أجل تحق

 �انت.

نشآ��ا لضمان مواصلة تحس�ن أداء البيئة وال�حة والسالمة واألمن ، م��ا مؤشر معدل وتحرص الشركة ع�� متا�عة مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسة �� م

، ومع ٪67م، و�ان معدل اإلصابة قد تحسن بنسبة 2005منذ عام  ٪83ا�حوادث �� مجاالت السالمة واألمن وال�حة والبيئة، حيث تحسن هذا املعدل بنسبة 

م باملقارنة مع العام السابق لوقوع ثالثة حوادث مأساو�ة �� ثالث شر�ات 2016والبيئة ومعدل اإلصابة عام ذلك ارتفع معدل حوادث السالمة واألمن وال�حة 

، مع إصابة �عض األفراد بجروح خط��ة ، وكما هو متبع �� مثل هذه ا�حاالت عملت  13من الشر�ات التا�عة، و�بالغ ا�حزن فقدت (سابك) نتيجة ذلك 
ً
�خصا

�ا��ا املعنية إلجراء تحقيقات شاملة ودقيقة لتحديد العوامل ال�ي قد ت�ون أسهمت �� هذه ا�حوادث، واتخذت إجراءات صارمة لتفادي (سابك) مع السلطات وشر 

.
ً
 وقوع حوادث مماثلة بجميع شر�ا��ا مستقبال

 

يميائية وشر�ا��ا التا�عة، لهدف ز�ادة الو�� باملخاطر كما أسست (سابك) مشروع "قواعد املحافظة ع�� األرواح" بالتعاون مع املنظمات املعنية بالصناعات الك

 عن تحس�ن األداء �
ً
ئة وال�حة � مجال البيال�ي قد تنجم عن عمليات الشركة، والتعر�ف باإلجراءات اآلمنة ال�ي ينب�� اتباعها لتال�� وقوع حوادث خط��ة، فضال

 والسالمة واألمن، و�عز�ز عمليات التصنيع.

 

 لضمان تصميم آمن ملرافق التصنيع و�نا��ا و�شغيلها وصيان��ا �حماية موظفي الشركة وقاصد��ا، واملجتمعات او�عت�� سالمة إجرا
ً
 أساسيا

ً
�ي لءات التصنيع أمرا

 من املسارات والفعاليات التالية:�عمل ��ا، وانطلقت عناية الشركة ��ذا ا�جانب ا�حيوي ع�� العديد من 

  إعادة م 2016عام شهد  •
ً
�اء خ� ال�ي تضم )مجموعة إدارة مخاطر العمليات(إ�شاء  وشمل ذلكع�� النطاق العال�ي،  هي�لة الشركة لتصبح أك�� ترك��ا

المة لتعز�ز ال��ك�� ع�� أنظمة وحواجز الس )سالمة املي�انيكيةال�م و تق(تنفيذ مبادرة  ، معالعالم مرافق الشركة حول ن بدعم جميع �مل��م �نمتخصص

 .�اوتحديد نظام و�رنامج للمخاطر وتداب�� ا�حد م�كية، املي�اني

  
 

 61من  47         م2016 ةالمالیسنة العامة عن ال إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

http://sabicweb/english/intranet/arabic/


 

ّرِمت2016�� د�سم��  •
ُ
 اململكة العر�ية السعوديةب�� الدمام  ال�ي عقدت "القمة العاملية الثالثة لسالمة إجراءات التصنيع" ةالستضاف )سابك( م ك

 ."ال للمخاطر"ود الصناعة إ�� ثقافة واملمارسات الهندسية والصفات القيادية ال�ي تق للتعر�ف با�خ��ات الصناعية

 لتطو�ر برنامج شامل �� هذا املجال. "لسالمة إجراءات التصنيع مركز ماري �اي أو�ونور "مع  )سابك(�عاونت  •

 �� ال�جان االستشار�ة والتقنية تمثيل عاٍل  لها�ان و القمة العاملية الثالثة حول سالمة إجراءات التصنيع،  )سابك(رعت  •
ً
ائدة �� هذا الر  م�ان��ا، مؤكدة

 .دول مجلس التعاون ا�خلي��املجال ب

 شركة الأجرت  •
ً
  تقو�ما

ً
 .برنامج املوثوقية ة�م مواقع التصنيع وفاعليو ملراجعة وتق، خمسة مواقع مختارةع�� للسالمة املي�انيكية  شامال

".لتعز�ز تنفيذ إدارة املخا �جميع نقاط االتصال يةعمل يةورشة تدر�ب )سابك(نظمت  •
ً
 طر "أك�� أمنا

لقدرة ع�� ا، لهدف بناء لقيادة الدراسات املستقبلية اخت��واللمهندس�ن الذين  يةالتدر�بال��امج ونظمت ، "برامج بيكر للمخاطر" استقدمت الشركة •

 .تآتحديد مواقع املنش

 وليات.ؤ مراجعة مقياس إدارة األزمات لفهم أفضل لألدوار واملس •

 مناطق اململكة العر�ية السعودية.�� جميع مبا�ي الشركة بظمة السالمة أنو ، ا�حرائق�م مب�ى و االن��اء من تق •

 عضاء الرئيس�ن.مراكز القيادة للتواصل مع األ برفع مستوى مرافق االتصاالت  •

 

َم "برنامج (سابك) إلدارة ا�حاالت الطارئة" لهدف �عز�ز فاعلية أنظمة إدارة األزمات ع�� املستو�ات املح  لية واإلقليمية والعاملية، ويستقطب ال��نامج فر كما ُصّمِ
ً
قا

م تنفيذ العديد من تمار�ن إدارة األزمات ع�� املستو��ن اإلقلي�ي والعال�ي  لضمان 2016إلدارة األزمات مع إيجاد إطار لتحديد فرص التطو�ر، وقد شهد  عام 

�� االجتماعات �عد �ل تجر�ة ��جل إدارة األزمات املعد لشر�ات (سابك)، كما يجري بلوغ أع�� مستو�ات االستعداد وا�جاهز�ة، وتدرج التحسينات امل�جلة 

 �عر�ف املوظف�ن ��ذه الفعاليات، مع تطو�ر مراكز االتصاالت بمقر القيادة إليصال الرسالة ال�حيحة دون تأخ��.

 

 للمنتجات واملواد ا�خام 
ً
 تنظيميا

ً
ا�جديدة ع�� نظام (ساب) لتعز�ز قدرة (سابك) �� إدارة سلسلة اإلمدادات، وضمان وتطبق إدارة اإلشراف ع�� املنتجات برنامجا

موز املنتجات "، وتحديث ر تقو�م املخاطر �� تصميم املنتجات، وإدارة توقعات املخاطر واالتصاالت املتطورة. حيث تم تنفيذ املرحلة الثالثة من "الرعاية املسؤولة

ثالث سنوات. وتم التنفيذ الناجح ألنظمة البيئة وال�حة والسالمة واألمن من خالل نظام (فنار بلس)، بما �� ذلك امللصقات، للسالمة، وتلبية خطة التنفيذ ملدة 

ة واملصنعة داملنتجات املستور والبضائع ا�خطرة، وإدارة بيانات املواد ا�خام. كما اكتمل بنجاح "برنامج اإلبالغ عن البيانات الكيميائية ل�ح�ومة األمر�كية" �جميع 

 بمواقع شر�ات (سابك) �� أمر��ا.

 

 ولةؤ الرعاية املس

� أداء البيئة ر ��� إطار الس�� ا�حثيث لتخطي حدود االمتثال للتشريعات، اعتمدت (سابك) برنامج "الرعاية املسؤولة"، الذي �س��دف تحف�� التحس�ن املستم

وصول املنتجات وا�خدمات إ�� الز�ائن،  و�� هذا ا�جانب حافظت جميع مواقعها للكيماو�ات حول وال�حة والسالمة واألمن  بجميع مراحل عمليات الشركة ح�ى 

 RC) ، وستمر (سابك) وشر�ا��ا التا�عة خالل العام القادم بمرحلة انتقالية لتصبح معتمدة معيار ( RC14001:2013العالم ع�� شهادة الرعاية املسؤولة (

 قود مبادرة "الرعاية املسؤولة" �� منطقة الشرق األوسط من خالل االتحاد ا�خلي�� للب��وكيماو�ات والكيماو�ات (جيب�ا).) ا�جديد ، كما أ��ا ت14001:2015
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 إدارة املخاطر األمنية

عام �� ال )مركز التم�� األم�ي( إ�� إ�شاء) سابك، ما دفع (لك��و�ي �� جميع أنحاء العالممن اإلواأل العام ظهرت �� السنوات املاضية ��ديدات وتحديات كب��ة لألمن 

مج فعالة إلدارة برا وتطبيقاملح�� والعال�ي، ع�� املستو��ن تحديث وتطو�ر السياسات األمنية يجري رصدها، و للتأكد من �حة ودقة املخاطر األمنية ال�ي م، 2016

 ات.العمل �� مجال أمن املعلوم لتعز�ز  "املعلومات تقنيةأمن "التعاون مع بركز املسيتم ت�ليف ، عالوة ع�� ذلك العالممواقع الشركة حول املخاطر األمنية �� 
 

  املث���� ) سابك(برامج إدارة املخاطر األمنية ��  وح�ى تظل
ً
، ما �عكسھ ماثلةمع الشر�ات املة املستمر  اتم�ي إجراء القياسمركز التم�� األ  يتو��، للمدى البعيد تماما

 الفعاليات التالية:

 ، تنفيذ برنامج أمن للسفر �� الشرق األوسط وأفر�قيا لرجال األعمال�� البدء  •
ً
  للسفر وفقا

ً
 .�خطة معدة مسبقا

لتأهيل واللياقة البدنية وتحدي للمواجهة، والعمل ع�� برنامج لمثل برنامج تطو�ر رجال األمن ، ال��امجع�� العديد من األمن  كفاية موظفي عز�ز � •

 ."األمن و مشرف"مركز األمن للتدر�ب، وا�خط األمامي للقيادة  واالعتماد ع��، الذات

 التدر�بات األمنيةو ، )سابك(منية �� مبا�ي وتحس�ن نظام ا�حماية األ ، مثل �سليح رجال األمن، تحس�ن ا�حماية واالستعداد عن طر�ق اإلجراءات •

 الداخلية وا�خارجية.

 اململكة العر�ية السعودية. �� مناطق مبا�ي الشركةاألم�ي �جميع  إتمام التقو�م •

 التدر�ب مع قوات األمن ا�خاصة للتعامل مع املواد املتفجرة.و والتدر�ب عن طر�ق إجراء حمالت املواقع األمنية، ، الو�� األم�ي نميةت •

اي�� األمنية  املع ��متا�عة نتائج أمن التدقيق ، و ورمز ا�حماية لدعم االمتثال، ولةؤ والرعاية املس، مالحظات أمنية أخرى  ةوأي، تطو�ر نظام التتبع األم�ي •

 مالحظات أمنية أخرى. ةوالقوان�ن واللوائح املحلية ا�خاصة بالهيئة العليا لألمن الصنا��، وأي

 

  اإلشادات وا�جوائز 

 ألدا��ا املم�� العديد من ا�جوائز املحلية والعاملية م 2016عام أحرزت (سابك) 
ً
 ع�� مختلف مواقعها حول العالم، منحة والسالمة واأل �� مجال البيئة وال� تقديرا

 ومن ذلك:

إضافة ، "ولةؤ الرعاية املس" �� مجال(سابك) أر�ع جوائز  العائدة لـثالثة من مرافق التصنيع األمر�كية نحت �جنة التنسيق اإلدار�ة �� الواليات املتحدة م -

 النفايات. وا�حد منة الطاقة يكفاإ�� 

 ، معع�� التوا�� للعام ا�حادي عشر ند من قبل وزارة العمل �� تايال م 2016تايالند جائزة أفضل إدارة للسالمة لعام ��  "رايونج )سابك ("موقع  استحق -

 أفضل صناعة خضراء ع�� املستوى الثالث من قبل وزارة الصناعة. )سابك(تصنيف و  ",م2016عام لالصناعة ا�خضراء "شهادة 

 بالنسبة للشر�ات ال�ي قدمت تحسن، العمل مواقعع�� جائزة السالمة والتحس�ن ��  ابان�� الي "مو�ا )سابك("حصل موقع  -
ً
 جيد ا

ً
المة �� مجال الس ا

 مكتب العمل �� تو�شي��. العمل، ومنحت من قبل رئيس وقعبم

 ."ا�جدولة الذاتية"ولة عن مشروع املوارد البشر�ة ؤ الرعاية املس ةجائز  "وب زومأبرغن  )سابك("منحت ا�جمعية الهولندية للصناعات الكيماو�ة موقع  -

ئزة جا "تيسايد )سابك"(موقع ، كما استحق "أفضل �حة �� مواقع العمل"جائزة  ةاململكة املتحدب "ث��ناباي"وموقع  "تيسايد )سابك("موقع أحرز  -

 ا�جائزة الذهبية.ب "ث��ناباي"موقع  فاز، و التم�� املستمر

قة ومطاب، دولية فيما يخص البيئة والسالمةالشهادات العديد من التجديد دة العمل االس��اتيجية للمغذيات الزراعية �� م، نجحت وح2016�� العام  -

الفحص املكت�ي وامليدا�ي للمستودعات ومناطق التحميل وال�حن �� ا�جبيل  -بنجاح  -حيث تم ، س��اليا ونيوز�النداأمواصفات ا�حجر الص�� لدول 
  
 

 61من  49         م2016 ةالمالیسنة العامة عن ال إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

http://sabicweb/english/intranet/arabic/


 
املشاريع الهندسية خالل بناء مليون ساعة عمل آمنة دون وقوع إصابات مضيعة للوقت  219 أك�� من(سابك) وة ع�� ذلك أكملت . عال ورأس ا�خ��

 ال�خمة.

 )حديدركة (شو�ذلك أصبحت جميع مصا�ع ل�جبيل و�نبع، من الهيئة امللكية  التصار�ح البيئيةع�� جميع االس��اتيجية للمعادن حصلت وحدة العمل  -

 
ً
جلت ، و��� مستودعات ومخازن مدينة امللك عبد هللا للطاقة النوو�ة واملتجددةإللشركة  ةمصادر مشعة غ�� مملوك ستةكما تم نقل ، مرخصة بيئيا

موظف��ا جميع  تاس��دفمتنوعة  ؛ ع�� فعاليات وأ�شطةو�وم البيئة، و�وم املاء، يوم األرض وا�حمالت العاملية مثل املناسبات��  مشار�ات فاعلة الشركة

 عن تنظيم حمالت  البيئةسالمة ع��  ثقاف��م للمحافظة إثراء لهدف ومقاول��ا
ً
��  واملشاركة ،أنظمة وقوان�ن الهيئة امللكية البيئية حول توعو�ة ، فضال

 .ة وال�حة الصناعيةيالبيئالسالمة بال��ام �ع�ى شر مواد بنسنو�ة ال�ي تصدرها الهيئة امللكية الاملجلة ر�ع 

"مشروع نظام إزالة الغبار" �� مصنع الصلب لتعز�ز �حة ؛ لتنفيذها جائزة من رابطة الصلب العامليةأداءها املم�� �� هذا املجال بإحراز الشركة توجت  -

و�� ا�جائزة ال�ي تقدم م املركز الثا�ي �� جائزة امللك خالد �� مجال التنافسية املسؤولة، 2016وسالمة العامل�ن، كما حققت شركة (حديد) خالل عام 

 �� املؤشر السعودي للتنافسية املسؤولة، املستند إ�� تصنيف م�ي دقيق قائم ع�� معاي�� عاملية
ً
 .للشر�ات األع�� تصنيفا

 

 املوارد البشر�ة )54(

  م2016 عام �عد
ً
  عاما

ً
 اململكة "رؤ�ة األخرى  ا�جهة ومن جهة، من التحو�� و�رنامجها م2025 االس��اتيجية رؤ���ا ب�ن التوافق إ�� بالنظر ) سابك( مس��ة �� مم��ا

ل الوطنية، مسؤوليا��ا �عظم ما م"،2020 الوط�ي التحول  و"برنامج م"2030  لشركةا ركزت اإلطار  هذا و�� الصنا��، القطاع وتوط�ن تطو�ر  ع��  الر�ادي دورها وُ�َفّعِ

 .وخارجها اململكة داخل املواهب وتطو�ر  واستقطاب لبناء و�رامجها خططها لتكثيف م2016 العام خالل جهودها
  

 استقطاب املواهب واالحتفاظ ��ا
 أك��  �ل�ش العمل احتياجات دراسة ع�� تقوم ال�ي) االستقطاب اس��اتيجية( أطلقت اإلطار  هذا و�� املواهب، وذوي  املبدعة العناصر  اجتذاب إ�� )سابك( �س��

  الكفايات أفضل لتوظيف العاملية األساليب أر�� وفق ا�جذب إم�انات وتطو�ر  فعالية،
ً
 ا�جدد ملوظف�نا انضمام عملية و��يئة والقيادية، املهنية باملهارات تمتعا

  املفضلة العمل جهات طليعة ��) سابك( يضع ما مبتكرة، تأهيلية برامج ع�� 
ً
 .عامليا

 

 االس��اتيجية ؤ���ار  أهداف لبلوغ وتطو�رها تنمي��ا أهمية تدرك كما التنافسية، وقدرا��ا م��ا��ا لتعز�ز  ورافدها أصولها، أغ�� �� البشر�ة مواردها بأن) سابك( تؤمن

 مجاالت �وسعو  واإلنتاجية، املشاركة �عزز  ما الواعدة، املواهب لتحف��  الوظيفي والر��ى والنمو  للتطو�ر   الفرص ��يئة ع�� البشر�ة املوارد وحدة دأبت لذا م،٢٠٢٥

 ."م٢٠٣٠ اململكة "رؤ�ةالعديد من املبادرات ال�ي تحقق اال��جام التام ب�ن توجهات (سابك) االس��اتيجية و ع��  الوظيفي والتدو�ر  اإلحالل
 

 ال��ك�� ع�� عنصر القيادة
 من يلج وتنمية لبناء العناية درجات أبلغ أولت لذا التطو�ر، وتحقيق التغي��  صناعة �� البشر�ة املوارد نجاح مفتاح �� الفاعلة أيقنت (سابك) أن القيادة

م��ا "برنامج ماجست�� إدارة األعمال للتنفيذي�ن"، و"برنامج تحدي القيادة العال�ي"، ولم يقتصر ترك��ها ع�� تطو�ر القادة ��ا  ال��امج، من العديد ع��  القيادي�ن

َرت وٌعِقَدت �� (أ�اديمية  فحسب، بل امتد ليشمل العديد من قياديي الدوائر ا�ح�ومية والقطاع العام �� ّوِ
ُ
اململكة العر�ية السعودية؛ من خالل برامج متخصصة ط

 سابك) بالر�اض.
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 التحّول 

 �ةالبشر  املوارد قطاع و�ضطلع األعمال، بيئة �شهدها ال�ي املتسارعة املتغ��ات ملواكبة  - م٢٠١٥ عام جرت ال�ي التحول  عملية إطار  �� - جهودها الشركة تواصل

 فيما فايةوك مرونة أك��  من�جيات وفق ، واالبت�ار  واالستثمار  ا�خدمات وقطاعات االس��اتيجية، العمل وحدات �� والت�امل الدمج عمليات قيادة �� جوهري  بدور 

  وأفضل بالت�اليف، يتعلق
ً
 .الز�ائن احتياجات ع�� ترك��ا

 

 العديد من قنوات التواصل الداخ��، بما �� ذلك اللقاءات والنقاشات  التحول، برامج تنفيذ خالل موظف��ا مع وثيقة ت�املية بصورة) سابك( عملت وقد
ً
مستخدمة

 عن ورشات العمل املخصصة ل�ل قطاع لضمان فهم املوظف�ن أهمية التغي�� ملواصلة نجاحات الشرك
ً
 ز�زها.ة و�عاملفتوحة، و�شر العديد من الرسائل، فضال

 

 االبت�ار )64(

 �� 
ً
 رئيسا

ً
 ب�ن ك��يات الشر�ات الب��وكيماو�ة العاملية ،السوق و�عز�ز حص��ا �� ، م2016 عام )سابك(نمو لعبت التقنية واالبت�ار دورا

ً
 أك�� تقدما

ً
 .واحتاللها موقعا

 640 أك�� من ��عمل التقنية واالبت�ار ع�� ال، حيث �عكف قطاع لنمو االس��اتي��و�س�� الشركة لتصعيد قدرا��ا �� هذا املجال ع�� نحو مستمر لدفع �جلة ا

 
ً
 بحثيا

ً
 و  عالية،يتوقع أن تضيف قيمة  مشروعا

ً
  �سهم إسهاما

ً
 الشركة. �� اس��اتيجية  جوهر�ا

 

 األبحاث و�راءات االخ��اع

براءة، و�النسبة  11783براءات االخ��اع وطلبات براءات االخ��اع إ��  ارتفع عددبراءات االخ��اع، حيث �� مجال طموحة ال هاأهداف م2016عام  )سابك(حققت 

م درجت�ن جديدت�ن 2016عام  )سابك( أدخلت اخ��اع، كما براءات��جيل طلب  80قد تم تقديم و ، البحثية، هناك ثمانية مشاريع �� مرحلة التطو�ر للمشاريع

العمل االس��اتيجية أنجزت وحدة م. كما 2017مطلع عام سيتم إدخالها  Tuber Specific product، وهناك درجة ثالثة NPK and NPK 18-18-5-SOPمن ماد�ي 

  19 م2016لمعادن �� عام ل
ً
 اخ��اع.براءة  12وقدمت  بحثا

 

 املبادرات االبت�ار�ة

 فهوممالذي يطبق  التكييف،التدفئة وال��و�ة و مثل نظام ها، تدعم نمو  �ةعدة مبادرات ابت�ار ) بك(سااستحدثت 
ً
 جديدا

ً
 االختبار  لتقنيات تكييف الهواء، ونجح �� ا

 اململكة العر�ية السعودية ب
ً
 اقتصاد محققا

ً
ناجع لتوف�� حل تتمثل �� إيجاد �� مجال الزراعة أخرى  �ةمبادرة ابت�ار ، إ�� جانب ٪23بنسبة  �� اس��الك الطاقة ا

ملبذولة ا) العزم ع�� تكثيف ا�جهود سابك، وقد عقدت (منذ منتصف الثمانينياتباململكة  ال�ي ظلت ��دد مزارع النخيل  سوسة النخيل ا�حمراء مل�افحةمبيدات 

جحة تائج نايدانية نالتجارب امل أظهرت حيثخط��ة ال�ي �عا�ي م��ا معظم البلدان املعنية بزراعة النخيل، ا� ه اآلفةلهذقاطع  لتوصل إ�� حٍل وقيادة هذه املبادرة ل

 .اتتطبيق العالج ع��سنة  مرور  �عد
 

من اط/ساعة و  كيلو  48,221 �� توف��  -�� الطاقة والتصميم البيئيالذي حقق شهادة "ليد" البالتينية للر�ادة  -نجح نموذج املن�ل عا�� األداء  وع�� مسار آخر 

 ر�اب �� السنة. ةسيار  7.4 الصادرة عنغازات الدفيئة ال، ما يكفي للتعو�ض عن انبعاثات م2016الشمسية املتجددة عام الطاقة كهر�اء 

 

، لعزل كر�ات خام ا�حديد األصغر حجماحيث تم تصميم وتنفيذ شبكة ، )حديد(مصا�ع  ناتج(سابك) استخدام خام ا�حديد بتحس�ن عززت ذلك إ�� جانب 

�ان سيتم التخلص م��ا كمنتجات ثانو�ة من خام ا�حديد طن  50.000 املبادرةهذه و�توقع أن توفر  ، تحس�ن اإلنتاجية و�عز�ز استخدام ا�خام بكفاءة أع�� لهدف

 حجماألقل استخدام كر�ات خام ا�حديد  )سابك(بدأت  ذات عائد أقل، كما
ً
ع��  ماللقياملز�د من القيمة ملواد �شركة (حديد) إلضافة  باشر مصنع االخ��ال امل�� ا

 ةمواد قيمعمليات تصنيع ا�حديد إ��  املس��لكة خاللتحو�ل ا�حرار�ات تحقق بآخر  حإنجاز ناجالدقيقة، وثمة  ا�جسيمات الناتجة من توليد ا�حد من ا�خسائر 

 جزئي الدولوميت�حقن ا�حاجة  �ستبدل حديدمضافات �� عمليات صناعة ا��ستفاد م��ا 
ً
 أو  ا

ً
 .�ليا
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 عن املبادرة االبت�ار�ة املمثلة �� استثمار ثا�ي أكسيد الكر�ون 
ً
العمل الستشراف  )كساب، وتواصل (االستدامة �عزز  قيمةال لتصنيع منتجات عالية ھواستخدامفضال

 وتنقيتھ واستثماره. ثا�ي أكسيد الكر�ون واستخدام  �جمع الطرق أفضل 

 

الر�اض زمام املبادرة وقد أخذ (مركز سابك التق�ي) ب ، طنلل دوالر  500 إ�� حوا��لهذا املنتج  يةقيمة السوقالقلل ت معا�جةمضافات ب ةملوث ) 10و�عت�� مادة (��ي 

استثمار برنامج و� ،الكيمياء األساسية بنجاح �� املخت��)، وتم عرض 10(��ي  الستكشاف ا�خيارات االقتصادية املمكنة إلزالة وإعادة تدو�ر املواد املضافة من

  - )سابكالتقنية واالبت�ار �� (فر�ق م��ة من قبل تاملوث الفكر�ة بحال
ً
تم   -أيھ" سابل�نبتقنية " تجار�ةعملية املعا�جة الإ�� جنب مع ا�خ��ة املكتسبة من  جنبا

"وحدة إزالة باسم  ااملشار إل��حمض ا�وحدة استخالص ، وقد تم عرض عمل ساعةان �� الطنأ 3 إ��  خت�� اململ ��  100حمض من ا�استخراج بنجاح تصعيد 

 .دوالر �� السنةي�ن مال  10بمبلغ ر�اح ل��يد األ ا�جبيل ب )املتحدةشركة (" بنجاح �� األمينات

 

 مصنع )سابككذلك �شيد (
ً
 إلنتاج الجديد ا

ً
، يضم  كغ ) ��ولندا وفق تقنية مبتكرة بطاقة إنتاج تصل إ�� ألفيل�ن(خبو�� برو�يل�ن �� ا

ً
ثن�ن من مفاعالت ايوميا

 جاهز  لي�ون اختبار قبول املصنع تجه��، وتم اجتياز البلمرة وخط 
ً
وسائر أنواع وليمرات، ال�و�هومو�وليمرات و إنتاج ال من خاللھ�مكن و  م،2017�� ف��اير عام ا

 .نبو�� برو�يل�الناجحة جديدة لسوق و رائدة منتجات تطو�ر ، ويعد من األصول املهمة للغاية لالبوليمرات
 

 تطو�ر التقنيات

تمو�ل لخصصت مبلغ مليو�ْي دوالر أمر��ي اململكة  داخل مبادرة ، ال�ي تأ�ي �� إطار لطحالب�� تطو�ر أول منتج ثانوي لتقنية ا(سابك) من جانب آخر نجحت 

 تجميل.الومستحضرات  األدو�ة �� مجا��جديدة  اتلصناعلهدف تأسيس قاعدة �� العام�ن املقبل�ن  اتالعملي

 

 ماكال�ي �ستخدم لصناعة االنابيب التجار�ة باش�الها املختلفة، ا�حديد  اتمسطحمن تلبية احتياجات السوق امل��ايدة لتطو�ر مبادرة الصلب األسود كما تم 

 تجعل  حديدية مطليةمنتجات  )سابك(طورت 
ً
حت �� الطالء الطاقة ت جودةية املو الس��اميك إذ �عكس الصبغيات ا�حرارة، ةمقاوماألسقف أك�� قدرة ع�� مسبقا

 خفض اس��الكفعالة، وقد حقق ذلك العديد من امل��ات بما ف��ا سقف بصورة األ  ع�� نقل ا�حرارة ما يحد من املرئي،  ءامتصاص الضو�� ح�ن يتم ا�حمراء 

 ا�حد من التلوث.و الت�اليف، مع حماية املوارد الطبيعية تقليل الطاقة و 
 

  ةطبوعللبكت��يا امل�افحة امللفائف الصلب وقد تم تطو�ر 
ً
الغرف البارد و  ا�حساسة مثل مرافق التخز�نال�حية لبيئات �� ا انجدر كسوة ا�ال�ي �ستخدم ل، مسبقا

 لمضادالستخدامھ املستخدم �� الطالء  ا�حيوي امل�ون وقد تم ��جيل  النظيفة،
ً
 مع لميكرو�ات ا

ً
 بيدة لآلفاتاملاملواد  �شأن التحاد األورو�يا ��اتتوجاتفاقا

 الطالء األمر�كية، كما اعتمد  و�الة حماية البيئة �� الواليات املتحدةلوائح و األحيائية، 
ً
األورو�ي  االتحادمالمسة األغذية بدول لالستخدام �� تطبيقات أيضا

 والواليات املتحدة األمر�كية.
 

ومادة (دي ��ي �سو�ر�ن وتصميم مصنع استخراج اإلناجحة، الن �وتادييبالاستخراج نية تقحيث تم تطو�ر ، C4/C5مادة  )سابك( قّومت ؛� املجال الكيميائيو�

وإعادة تدو�ره مرة أخرى  تھهدرجتتم الذي  منتج وحدة التكس�� التحو���عن طر�ق استخراج من التقنية لنوع فر�د  اخ��اعبراءات  �ي دي)، وقد �جلت الشركة

 لسوق منتجيمھ لتقد�تم م�لفة و عملية تحو�لية قيم من  لقيم لوحدة التكس��، إليجاد منتجإ�� 
ً
 جديد ا

ً
،جذاب ا

ً
 ويشمل ذلك  ا

ً
آخر من انوي ثمنتج استخراج  أيضا

 �عز�ز قيمتھ منتجمادة (دي ��ي �ي دي) و 
ً
. كما طّورت ( ا

ً
متان��ا ب ، تتمتعتكس��الفر�دة من نوعها لتحس�ن عمليات جدوى تقنية  منت تحققو  )سابككيميائيا

  ��اوحصان
ً
التبديل و  وحدات التكس�� والتغي��  مختلف جوانب متطلب أسا��ي لدمجوهو املؤقتة،  أدوات قياس االعتماديةضد مستوى مع�ن من مشكالت �سبيا

ع�� وحدات  ٪2و  ٪1 ب�نحقق ذلك إنتاجية إضافية بنسبة ت��اوح ومن املتوقع أن ي للشركة،من القيمة املضافة مستوى أع�� تحقيق �� العمليات ل املستمر 

 . التكس�� نفسها
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لفرصة  ، وخفض كثافة الطاقةاللقيمز�ادة كمية ع�� ساعد ، ما فران�� األ عا�� االنبعاث طالء الاألمثل لنشر  األسلوب �عميمتطو�ر واختبار و  )سابككما تولت (

ا مك��ا م ،ةيعمليات أك�� كفاتنفيذ و  اللقيم،ع انو من أواسع طيف ل تأهيل ات"ا�حفاز "العديد من تقنيات ، كذلك طورت �� السنةإم جيھ ��ي  5.4 ة قدرهاإجمالي

 .أصولها �� املستقبلاللقيم ضمن استيعاب نوع مختلف من من 
 

 الكر�ون ثا�ي أكسيد خفض انبعاثات مع إم�ان  ٪5وليفينات بحوا�� األ لقيم اس��اتي�� لتحس�ن  توجھ هو ) ا�ش اس �يا�حفاز (التحول إ��  وتدرك (سابك) أن 

من مصا�ع الشركة مع  ٪50��  تلك النسب�م وال��ك�� ع�� تنفيذ هذا املشروع إ�� تحقيق و تقمن مصا�ع جالي�ول اإليثيل�ن، وقد أدى ال�ل مصنع ل ٪30بحوا�� 

 تأن م، وتتطلع (سابك) إ�� 2020لتحول ال�امل بحلول عام ا الس�� إ�� 
ً
ح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك لنمو األر�ا�ون االبت�ارات املس��دفة محر�ا

 مصدر باعتباره االبت�ار ��  )سابكم، و�ستثمر ( 2025باس��اتيجية  ةمدفوع واالس��الك
ً
ل القائمة تحس�ن األصو ع�� ال��ك�� فقد أسفر وعالوة ع�� ذلك، للر�حية،  ا

 مليون دوالر. 200-150بمبلغ السنوي  كأر�اح سنو�ة قبل خصم الفوائد والضرائب واالس��الز�ادة اإلنتاجية عن تحقيق و 

 

 من أجزاء أخرى  مهمةإنجازات ثمة 
ً
ال�ي عام مواد ��حيم، بما �� ذلك سوائل ا�حفر )، املستخدمة بوجھ 18��ي  – 14الداخلية (��ي  وليفيناتاأل  �شمل مز�جا

��و�ي) . كما نجحت شركة (البالتكس�� الستخراج النفط والغاز من الز�ت ال�خري قنية تإدخال ال سيما �� السنوات األخ��ة مع ، أهمية م��ايدة هااستخداماكتسب 

مع ا�حفاظ ع�� نفس مستوى اإلنتاج، ومن جهة أخرى  ٪20�� خفض اس��الك الطاقة بمصنع األمونيا بنسبة  -�عد تنفيذ خطة للتجديد  -التا�عة لـ (سابك) 

ط خصائص العزل الكهر�ائي للدائن ا�حرار�ة، والتقنيات ال�ي �ستجيب للهي�لة املباشرة لل��ر، ما يتيح جمعت محفظة حلول الدوائر �� (سابك) ب�ن تقنيات ضب

�عة ألجزاء اإ�شاء طرق موصلة ثالثية األ�عاد، ويسمح الصب اإلضا�� �عمل تصميم مت�امل من الهوائيات املصغرة منخفضة الطاقة، وقد تبنت الشر�ات الص

تف الذكية، والساعات ومعدات اللياقة البدنية وسماعات الصوت، لت�ون صغ��ة ا�حجم وخفيفة الوزن، وجميلة وجذابة التصميم األجهزة هذه ا�حلول للهوا

 ملنتجا��ا.

 

 ،رق فِ الف تم ت�ليوقد  ،�� لوحات الدوائر املطبوعةاملتخصصة استخدام املضافات ب )شبكةال (خادمتطبيقات  العمل لتوسيع )سابك(تواصل  ؛عالوة ع�� ذلك

 
ً
حس�ن للمساعدة �� تلبية الطلبات امل��ايدة للصناعة لت ةاملستمر  اتاملنتج تطو�ر إ�� جنب مع جهود  و�دأ اإلنتاج �� أصول جديدة لز�ادة قدرة هذه املضافات، جنبا

 (التفوق)SABIC SUPEER™، م2016عام  )سابكأدخلت (كما ة، عازلاملواد الأداء 
ً
 من METALLOCENEمادة  درجاتتم�� وتفوق �دل ع�� و ، ، الذي �ع�ي اختصارا

 ، كما أدخلت  املنافس�نمقارنة ب�� األداء وا�جودة  )سابك(
ً
 مللتع، ملادة (�ي أو �ي)يع�ي القيمة الرئيسة و ): �ي أو �ي(أوليف�ن بالستوم�� ،  SABIC COHERE™ أيضا

ع�ى بمتطلبات  BUS HATCHلصناعات  ةرار�بالستيكيات ححل ع�� تطو�ر  )سابكف (تلتصق مع �عضها، فيما  �عكمعا ككتلة من األجزاء ال�ي تتسق أو 
ُ
ال�ي �

مقارنة  ٪35وفورات تصل إ�� األخف الوزن ، حيث يحقق وانخفاض ت�اليف النظام، صالبةالتانة و امل، و املظهر جودة السطح وجمالو ، خفة الوزنمثل:  ا�جودة

 با�جزء املعد�ي ا�حا��.
 

 دن ال�ي طور��اواملعالبالستيك لال�جينة قنية الت، فقد تبنت صناعات السيارات العاملية خفض الوزنواملعادن لهدف بالستيك للال�جينة قنية لتأما �� مجال ا

 )سابك( تتعاون  تكبسوال اللقهوة و لصا��� ا ، و��  مجال ا�حلول املنشودةالصلب �� م�ونا��ا الهي�ليةاستخدام مقابل  ٪ 45 تتجاوز خفض الوزن بنسبة � )سابك(

 تصميم وتجه�� وتطبيق واختبار التوصيات ع�� تطو�ر ا�حلول البالستيكية املبتكرة لا  ز�ائ��مع 
ً
 ،دامة للبوليمراتأدوات متقدمة لتطو�ر التطبيقات املست ، مستخدمة

 عن تب�ي  ،الت�اليف والوقتما يخفض 
ً
 يات للسوق.تقنشاملة املز�د من ال ثالثية األ�عادأساليب الطباعة فضال

 

العائدة لـ (سابك) �� اململكة إما �� وضع اتصال أو دون اتصال، ما أسهم وحدات التكس�� من  ٪60 أك�� من��    Optimization and anti-cokingوتم تطبيق تقنية 

، وقد حولت املبادرات رؤ�ة (سابك) لتطو�ر أول مصنع ذ�ي طن من اللقيم 65,000م، مع توف��   2016طن من األوليفينات اإلضافية عام  100,000�� إنتاج 

  
 

 61من  53         م2016 ةالمالیسنة العامة عن ال إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

http://sabicweb/english/intranet/arabic/


 
   SABIC Development of Harsh Weathering Competencyلألوليفينات، مع ا�حد األد�ى من النفايات، وز�ادة الكفاية وتحس�ن االستدامة، إ�� جانب تطو�ر 

 ع�� إ�شاء بيانات لدعم النمو ع�� الصعيد العال�ي، وجعل (سابك) �� وضع أفضل عندما يت
ً
علق األمر بالتطبيقات ا�خارجية ملوادها، ويعمل هذا املركز حاليا

 تغليف وغ��هاالطقس باملنطقة ومدى تأث��ه ع�� العديد من مواد الشركة، ويشمل ذلك ال��امج التطو�ر�ة الداعمة، مثل: عدسات السيارات ومواد راتنج ال

 

��  ABS تطو�ر املخت�� لدعم غرف خلط ومزج املواد �� وإعادة تصميم ع�� �شغيل مركب�ن جديدين  االستخداماتجديدة متعددة ات مركب )سابككما أدخلت (

AMR ن املستقب�� �� مجموعة واسعة متطو�ر ال �عز�ز ع�� بالقدرة  ، و�تم��انحسب التصميمة االستخدام متعددان من املركبات ا�جديد، ويعد هذان املركبان

 عن ، فاألسواق واملواد
ً
 .PO و  ETP األخرى ملجموعة واسعة من خطوط اإلنتاج بما �� ذلكات ر املركب�دعم تطو ضال

 

 التصنيع )74(

زت الشركة الغاية أنجيركز قطاع التصنيع �ش�ل أسا��ي ع�� ا�حد من املخاطر التشغيلية، وز�ادة اإليرادات، وتحقيق إدارة فعالة �� جانب الت�لفة، ولبلوغ هذه 

 هو برنامج �عز�ز االمتياز �� مجال التصنيع (امتياز)، الهادف إ�� تطو�ر و�شر معيار جديد وشامل �� جم
ً
 تحوليا

ً
م يع مواقع (سابك) الصناعية حول العالمشروعا

م، و�ضع مبادئ توج��ية وا�حة للهيا�ل التنظيمية للمواقع، ولنموذج 2025هو "معيار إدارة االمتياز �� التصنيع"، الذي �سهم �� تحقيق أهداف اس��اتيجية 

  - خالل مرحلة تقو�م املواقع -العمل التصنيعية األساسية، وحددت الشركة  السلوكيات القيادية واإلشرافية املطلو�ة ف��ا ، وإدارة األداء، كما يتناول إجراءات

 من ال��ك��. 
ً
 املجاالت ال�ي تحتاج إ�� تحس�ن، وا�جوانب ال�ي تتطلب مز�دا

 

فعلية �� جميع املواقع لنشر هذا م، و�توقع تحقيق املشاركة ال2016-2015وقد بدأت املس��ة التحولية ع�� �شر "معيار إدارة االمتياز �� التصنيع" خالل عامي 

 املعيار ع�� النحو الفعال الذي �عزز االمتياز �� التصنيع. 

  

إثراء معاي��ه لتحس�ن و�عز�ز موثوقية أداء مصا�ع الشر�ات التا�عة �� مجاالت الثقافة واالمتثال  -للدورة السادسة  -كما واصل برنامج (سابك) للتقدير وامل�افأة 

  ٪90من شر�ات (سابك) أك�� من  ٪40ية األصول، وحققت حوا�� للمعاي�� وموثوق
ً
من أهداف األداء املوضوعة للمصا�ع، ما يؤكد ال��ام الشر�ات امل��ي قدما

 لتحس�ن أداء موثوقية املصا�ع.

 

 الر�ادة �� ت�لفة التصنيع

) ال�ي ��دف (تقن�ناستحدثت (سابك) مشروع "الر�ادة �� ت�لفة التصنيع" لتحقيق أفضل أداء �� جميع مواقعها الصناعية باململكة، وتقود هذا املشروع مبادرة 

 إ�� مس�� املبادرة الرئيس �� التخلص م
ً
فادة من ن النفايات والهدر، واالستإ�� تحقيق وفورات كب��ة �� الت�اليف النقدية الثابتة ورأس املال العامل، وصوال

 حجم الطلب ع�� منتجات (سابك)، وتقاسم املوارد ب�ن الشر�ات التا�عة. 

 

تيجية ترمي مسارات العمل �� مشروع (تقن�ن) إ�� إيجاد قيمة مستدامة من خالل تحس�ن معدالت الطلب وأسعار وحدات خدمات التصنيع؛ وتوسيع اس��ا

مع الشر�ات التا�عة، واالستفادة من م��ة وفورات حجم اإلنتاج، وا�حد من األولو�ات العاجلة �� طلبات املش��يات، ورفع كفاية فر�ق االستعانة بمصادر خارجية 

 ع�� القيمة التقدير�ة للمن
ً
خدمات املقدمة، �تجات أو االصيانة، وتحف�� تطو�ر األعمال املحلية، وتقليص مخزون قطع الغيار، و�عظيم قيمة العقود الكب��ة اعتمادا

 من عام 2016وقد بدأت الشركة عام 
ً
 إ�� عام 2017م رصد الفرص لتبدأ االستفادة التدر�جية اعتبارا

ً
 م.2020م، وصوال

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 61من  54         م2016 ةالمالیسنة العامة عن ال إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

http://sabicweb/english/intranet/arabic/


 
 

 

 إدارة الطاقة

 لإلسهام اإليجا�ي الفاعل �� جهود ا�حد من ظاهرة االحتباس ا�حراري، وتحس�ن أداء األصول وتلبية امل (سابك)تبنت 
ً
 رئيسا

ً
طلبات تنظام إدارة الطاقة محورا

جرى خالل املستدام، و  التشريعية، وقد هيأ نظام الشركة إلدارة الطاقة األدوات األساسية والطرق املث�� لتحليل واغتنام الفرص لضمان التحسن املستمر والنمو 

فحص أداء سبع من الشر�ات التا�عة �� اململكة العر�ية ع�� تطبيق نظام إدارة الطاقة الفعال، و  التا�عةفرد من ممث�� الشر�ات  100م تدر�ب أك�� من 2016عام 

 السعودية �� مجال إدارة الطاقة، واتخذت اإلجراءات املناسبة لتحس�ن أدا��ا.

 

 صنيعيةالت املواقع ت�امل

ع�� استكشاف فرص التعاون املستدام ل�حد من اس��الك املوارد الطبيعية  -مع مقدمي املنافع املحلي�ن شركة مرافق والشركة السعودية للكهر�اء  -عملت (سابك) 

ي وجيھ األك�ج�ن ا�خارج إ�� الهواء ا�جو وا�حفاظ عل��ا وخفض ت�اليف التصنيع ع�� العديد من املستو�ات، كما يتوقع اكتمال مشروع شركة (الرازي) إلعادة ت

 من األك�ج�ن املتاح �� ا�جبيل، كذلك إتمام مشروع  75م، ما يضيف حوا�� 2017ع�� شبكة إمدادات األك�ج�ن �� (سابك) مع منتصف عام 
ً
ألف طن سنو�ا

 حوا�� 2017كة (الرازي) ��اية عام الر�ط ب�ن الغاز ا�خارج من وحدة البن�ين �� شركة (ب��وكيميا) إ�� مصا�ع امليثانول �� شر 
ً
 من  110م، مضيفا

ً
آالف طن سنو�ا

 امليثانول الكيماوي.

 

 موطن االبت�ار )84(

أحدث مبادرات (سابك) التنمو�ة �� الر�اض، الذي أ�شأتھ الشركة �� "وادي الر�اض للتقنية" بجامعة امللك سعود، وع�� �عد أمتار من ™" �عد "موطن االبت�ار

ضل العقول نقطة التقاء تجمع ب�ن أف™" لتطو�ر التطبيقات البالستيكية" (سبادك). وتم افتتاحھ �� منتصف العام املا��ي، و�مثل "موطن االبت�ار "مركز سابك

  ةوا�جهات املهتمة بمستقبل منطقة الشرق األوسط، وسي�ون بمثابة ُمحفز لتحو�ل األف�ار إ�� منتجات صناعية، ليعرض أحدث التطورات املبتكر 
ً
املتوفرة تجار�ا

واستكشاف  منصة لعرض�� مجاالت: تصميم املبا�ي املوفرة للطاقة، والبناء والتشييد، والتشغيل واإلدارة، ال�ي تدعم أسلوب ا�حياة املستدام، وسي�ون بمثابة 

 األف�ار ال�ي �عا�ج التحديات والفرص الرئيسة �� املنطقة.

 

الصناعية والوزارات والهيئات ا�ح�ومية وا�جامعات وغ��ها، لعرض حلول مبتكرة لألسواق االس��اتيجية �� اململكة  ملتقى للقيادات™" و�مثل "موطن االبت�ار

. وهو يجمع ب�ن الشر�اء التجار��ن، وقادة الصن
ً
 للعرض أيضا

ً
ن، وا�جهات اعة، واملستثمر�واملناطق املحيطة ��ا. وهو بمثابة مركز للتعاون وتطو�ر األعمال، ومركزا

 عن فرص أعمال جديدة. و�جمع "موطن االبت�ار 
ً
ب�ن جوانب التسو�ق، واالبت�ار، والتقنية، لهدف إيجاد الطلب، ™" ا�ح�ومية، و(سابك)، وذلك للعمل بحثا

 ومنصة لعرض االبت�ارات العاملية، و�� الوقت ذاتھ، لرصد وتطو�ر الفر 
ً
ة �� األسواق ص وا�حلول املتاحو�عز�ز تطو�ر قطاع الصناعات التحو�لية. كما �ش�ل من��ا

�� دعم مجتمع األعمال �� اململكة ومنطقة الشرق األوسط، من خالل �سهيل التعاون ب�ن الشر�ات الصناعية الرائدة، وعرض ™" ا�جديدة. وُيسهم "موطن االبت�ار 

 .
ً
صّنع محليا

ُ
 املنتجات وا�حلول، ال�ي يمكن أن ت

 

 ألسرة واحدة، و�ان لھ السبق األول ع�� مستوى الشرق األوسط �� إحراز شهادة ™" وُيعد نموذج املن�ل عا�� األداء الذي يضمھ "موطن االبت�ار
ً
 مخصصا

ً
من�ال

. بتوف�� كمية الطاقة ال�ي يح، وجاء تصميم هذا النموذج لتحقيق التوازن التام للطاقة ®الر�ادة �� تصميمات الطاقة والبيئة (ليد) من الفئة البالتينية
ً
تاجها ذاتيا

 لتنمية الصناعات التحو�لية وتوسيع سوق العمل. وسيؤدي ™" وال �عد "موطن االبت�ار
ً
 رافدا

ً
مجرد مثال ع�� االبت�ار من أجل االستدامة فقط، بل �ش�ل أيضا

 �� تقديم منازل مستدامة �� املستقبل القر�ب.التعاون ب�ن (سابك) واألطراف املشاركة �� مجالها الصنا�� إ�� مساعدة اململكة 
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 املعلومات أمن )94(

 �عز�ز أهدافھ ع�� عدٍد من املجاالت ا�حيو�ة، من أبرزها: مجال أمن 2016حقق قطاع ا�خدمات املشــــــــــــ��كة خالل العام 
ً
م العديد من اإلنجازات املهمة، مواصــــــــــــال

يــث تلعــب أنظمــة وتقنيــة املعلومــات، الــذي �عــد من أبرز التحــديــات ال�ي تواجــھ منظمــات األعمــال، بمــا ف��ــا قطــاعــات صــــــــــــنــاعــات النفط والغــاز والكيمــاو�ــات، ح

 بالغ األهمية �� مواجهة التغ��ات العديدة ال�ي قد تؤثر �� كفاية األداء، وتحد من امل��ات التنافسية. 
ً
 املعلومات دورا

 

هة اإلجراءات الفاعلة ملواج وقد كثفت (ســابك) جهودها خالل العام�ن املاضــي�ن لتنمية قدرا��ا وإم�انا��ا �� هذا املجال، واتخذت خالل العام املا�ــ�ي العديد من

 هذه التحديات، وم��ا ع�� سبيل املثال ال ا�حصر:

 مواصلة املراقبة الدقيقة لشب�ات ا�حاسب �� الشركة. •

 تبادل ا�خ��ات واملعلومات مع ا�جهات املتخصصة �� هذا املجال. •

 إجراء االختبارات التقنية املستمرة حول أمن املعلومات. •

 ة والتوعو�ة ل�وادر الشركة �� مجال األمن اإللك��و�ي.تكثيف الدورات التدر�بي •

 العمل ع�� حماية سمعة (سابك) ع�� شب�ات املعلومات. •

 مواصلة تطو�ر وتأهيل فر�ق أمن تقنية املعلومات. •

 مراعاة أهم معاي�� أنظمة حماية املعلومات بصفھ دور�ة. •

 نحو تطو�ر هذا القطاع املهم ملجا��ة ال�جمات اإللك��ونية وصّدهاكما عملت (سابك) ع�� توعية املجتمع بمخاطر أمن املعلومات، و  •
ً
 .تنطلق قدما

 

 مؤتمر (سابك) الف�ي الثا�ي عشر  )50(

 ع�� علماء الشركة ومهندس��ا وفني��ا
ً
 قاصرا

ً
 فنيا

ً
 �عد أن �ان �� دوراتھ السابقة اجتماعا

ً
 ومضمونا

ً
� العام �بھ  ، وانطلقتطّورت (سابك) هذا املؤتمر شكال

 للعلماء والباحث�ن من ل إ�� آفاق أرحبم 2016
ً
 للصناعات املحلية، وإضافة  ،العالم مختلف أرجاءيصبح مقصدا

ً
  مة لالقتصاد الوط�يقيّ وداعما

ً
ع مرامي م تماشيا

 ".م2030رؤ�ة اململكة م" لبلوغ "2020"برنامج التحول الوط�ي 
 

� جميع تحقيق االستدامة �وُعِقَد املؤتمر تحت شعار (التم�� �� ت�امل األصول)، األمر الذي �عكس أهمية إدارة األصول �ش�ل مم��، و�جسد عناية (سابك) البالغة ب

توف�� ا�حلول لة التصني��، ومواص ها وتم��هاوت�املة، عاملير�اد��ا الع�� الشركة سياق التطور والتحول املستمر�ن ل�ي تحافظ عمليا��ا، كما �ش�ل خطوة مهمة �� 

 زءجهذا املؤتمر  دائمة التغ��، ما يجعل، ال�ي تتم�� بتنافسية عالية �� بيئة اقتصادية عاملية الصناعية املتجددةتطلبات املاملبتكرة لتلبية 
ً
  ا

ً
 ةمن اس��اتيجي مهما

 م.2025
 

) 107) عن الدورة السابقة، ووقع االختيار ع�� (٪50) م�خص عل�ي بز�ادة (3800ت ال�جنة املشرفة أك�� من (وتوافرت لهذا املؤتمر �ل عناصر ال��اء العل�ي، إذ تلق

خارجها، ونظمت (سابك) خاللھ  ورقات علمية للدورات الفنية، ما �عكس االهتمام الكب�� وا�حرص ع�� املشاركة من جانب الباحث�ن سواء من داخل اململكة و 

 �خدمة الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة ع�� وجھ ا�خصوص، انضم إل��ا املهندسون واملختصون للبحث �� (موثوقية ورشات عمل متخصصة لق
ً
ياس األداء، سعيا

 وسالمة األصول)، وهما املجاالن األك�� أهمية �� العمليات التصنيعية.
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حلولها منتجا��ا و  تعرضدولة من مختلف أنحاء العالم،  30تمثل حوا�� شركة  200انضمت إليھ  ،أك�� معرض من نوعھ ع�� مستوى اململكةكما صاحب املؤتمر 

 �� مشهد أصبحت فيھ الشر�ات الصناعية والتجار�ة تنتظره موسمأي ما يتجاوز مساحة ستة مالعب لكرة القدم،  ،م�� مر�عألف  65 بلغتع�� مساحة التقنية 
ً
 ا

 جديدة من مواسم 
ً
 نصات االبت�ار.من ماإلبداع، ومنصة

 

 عنالوطنية،  اتالصناعوتنمية ��جيع  "مؤتمر ف�ي"الف�ي إ��  هااجتماع (سابك) ع�� تطو�ر  و�س��دف
ً
 دعم صناعة املؤتمرات بمفهومها ا�حديث، بحيث فضال

  من ةقادمالهذا املؤتمر �� السنوات يصبح 
ً
 . الصلةاألوساط ذات  جميعاملع��ف ��ا ��  املؤتمرات العاملية املصنفة دوليا

 

 االتصال واإلعالم )51(

 2030استثمرت (سابك) تفاعل وسائل اإلعالم مع إعالن "رؤ�ة اململكة 
ً
م" لتأكيد ال��امها املساهمة الفاعلة �� دعم رؤ�ة القيادة الرشيدة، لت�ون اململكة نموذجا

 للتم��، ب��ك�� الضوء ع�� دور الشركة املحوري والوسيط ب�ن الب��ول وا
ً
 وناجحا

ً
 رائدا

ً
ع، لصناعة لوقوعها �� منتصف سلسلة القيمة فيما يتعلق بالتصنيعامليا

ات الناقلة تثمار و�ما يدعم تحول االقتصاد الوط�ي ونموه، من خالل رفع مستوى التنافسية �� الصناعات املحلية، وتقو�ة الوضع التناف��ي ا�خار�� ع�� االس

ا ار، واملشاركة الفاعلة �� ��يئة البيئة االستثمار�ة ا�خصبة للصناعات الب��وكيماو�ة والتحو�لية. كمللمعرفة والعلوم، وتحف�� االستثمار �� مجال التقنية واالبت�

 اال��جام التام ب�ن رؤ���ا االس��اتيجية و�رنامجها التحو�� و�رنامج التحول 2020استثمرت (سابك) تفاعل وسائل اإلعالم مع "برنامج التحول الوط�ي 
ً
م"، مؤكدة

 ية.لعها بدور مهم �� تنفيذ أهداف ال��نامج ومحاوره، المتالكها بنية تحتية ثر�ة �� مجال تحف�� االبت�ار، وتنوع مصادرها من املواد األو الوط�ي، واضطال 

 

لف وسائل اإلعالم تعامل مع مختإن امل�انة العاملية املرموقة ال�ي تتبوأها (سابك) ب�ن ك��يات الشر�ات العاملية الرائدة �� املجاالت الصناعية والتقنية، �ستلزم ال

ية ع�� وسائل ا اإليجابومواقع التواصل االجتما�� املحلية واإلقليمية والعاملية، واستثمار جميع الفعاليات واملناسبات لتعز�ز حضورها اإلعالمي وترسيخ صور��

 ف الفرص اإلعالمية الواعدة لل��ك�� ع�� رؤ���ا الطموحة واس��اتيجي��ااإلعالم، وتوثيق سمع��ا الطيبة �� بيئات األعمال واملجتمعات ال�ي �عمل ��ا، واستشرا

 م ملواصلة النمو واالستدامة.2025
 

 من الرسائل اإلعالمية النوعية ال�ي �سلط الضوء ع�� اس��اتيجيا��ا وأهدافها، من خالل االستثمار اإلعال 
ً
ليات مي لعدد من الفعاطّورت (سابك) محتوًى متم��ا

متنوعة للشركة،  يع�� اململكة والعالم، إلبراز جهودها �� االستدامة واالبت�ار ور�ادة األعمال، ومن ذلك: الز�ارة امللكية ل�جبيل الصناعية وتدش�ن مشار  واملناسبات

" �� املغرب، و"منتدى 22مؤتمر األطراف  -و�غطية الفعاليات واملؤتمرات، مثل: "مؤتمر (سابك) الف�ي الثا�ي عشر" �� ا�جبيل، و"مؤتمر األمم املتحدة لتغ�� املناخ 

عاليات �ها من الفجيب�ا السنوي"، و"مؤتمر مسك العال�ي"، إ�� جانب تنظيم املؤتمرات ال�حافية ر�ع السنو�ة الستعراض أداء الشركة ونتائجها املالية، وغ�

 �� مختلف وسائل اإلعالم
ً
 مم��ا

ً
 إعالميا

ً
 املحلية والعاملية. واملناسبات ال�ي أضافت لـلشركة حضورا

 

ورشة عمل متخصصة وفّعالة ملواجهة  52كما بادرت االتصاالت الداخلية بإطالق برنامج "التواصل الفّعال"، بالتعاون مع "أ�اديمية (سابك)"، من خالل عقد 

ساعد ع�� تحس�ن االتصاالت الداخلية �� بيئة 
ُ
فهم العمل لشركة (سابك)، حيث يحظى املشار�ون ف��ا بالتحديات ا�خاصة بالتواصل الداخ�� �� الشركة، ال�ي �

 �.أعمق لعملية االتصال وأساليب التواصل، والطرق املث�� الستخدام أدوات االتصال للتأث�� ع�� املفاهيم و�غي�� السلوكيات وإدارة التغي�
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 : وحدات العمل االس��اتيجية
ً
 ثانيا

اءالتحديات ا�خارجية بظروف السوق ال�ي بدت أك�� صعو�ة  واق��نت، ا�خار�� و  الداخ��العديد من التحديات ع�� الصعيدين  م2016شهد العام   تراجع جرَّ

، املس��لك األك�� للب��وكيماو�ات  �عدال�ي  أسواق الص�ن وتباطؤ أسعار النفط، 
ً
لتنظي�ي ا�جديد الت �� تصميم الهي�ل فتمثالتحديات الداخلية أما أهم عامليا

 م.2025وتنفيذه، ضمن ال��نامج التحّو�� للشركة الرامي إ�� تحقيق أهداف اس��اتيجي��ا 

 

 وحدة العمل االس��اتيجية للب��وكيماو�ات
 

�اتيجية للبوليمرات، ضمن م، ع�� املستوى الداخ��، �� دمج وحدة العمل االس��اتيجية للكيماو�ات، مع وحدة العمل االس�2016تمثلت أهم التحديات �� العام 

 إ�� وحدة العمل االس��اتيجية للب��وكيماو�ات. والذي سيحّس 
ً
ن من أداء (سابك) ع�� املستوى االس��اتي��، وستظهر نتائج ذلك خالل السنوات املقبلة، وصوال

 م.2025العام 
 

قبل املوعد و ألف طن م��ي،  330سنو�ة تبلغ إنتاج بطاقة  ،الطبي�� �� العالم أعلن عن بدء اإلنتاج التجاري �� أك�� مرفق لتصنيع البيوتانول  ؛م2016و�� مارس 

منتجات الدهانات والطالء، مما ش�ل إضافة جديدة مهمة  : تدخل مادة البيوتانول الطبي�� �� مجموعة واسعة من التطبيقات، من أهمهاو أشهر.  املخطط بأر�عة

 .لباقة منتجات (سابك)

 

 500 أك�� منمع جاملصنع إ�شاء أك�� مصنع �� العالم �جمع ثا�ي أكسيد الكر�ون واالستفادة منھ بمدينة ا�جبيل الصناعية، حيث يتو��  كما استثمرت (سابك) ��

 
ً
ل�ي ا ل�ن، وتنقيتھ وتوزيعھ ع�� مجموعة من الشر�ات التا�عة،ينتاج منتج جالي�ول اإليثإثا�ي أكسيد الكر�ون املصاحب لالستخدام �� من ألف طن سنو�ا

 عن  ،نتاج مواد ذات قيمةإبدورها ��  �ستخدمھ
ً
وخفض  ،تاجنو�عز�ز فعالية اإل  ،سهام �� ا�حد من انبعاثات ثا�ي أكسيد الكر�ون اإل مثل املغذيات الزراعية، فضال

 الت�اليف.
 

 للمواد  30تقديم أك�� من بعشر سنوات، وتّوجت (سابك) جهودها البحثية والتطو�ر�ة ع�� مدى 
ً
 تدخل ��ال�ي  ،ل�نيالبالستيكية ا�حرار�ة والبو�� برو�تطبيقا

كجم من  140حوا��  يا"، ال�ي تضمس�ان"من خالل شاحنة  ،�� املانيا العال�ي م"2016كيھ  معرض"�� تلك التطبيقات  وقد تم عرضالثقيلة،  الشاحنات ةصناع

 إم�انات النمو الهائلة أمام (سابك) �� سوق الشاحنات الثقيلة.�عكس ما الشركة، ا�حرار�ة ال�ي تنتجها  ةبالستيكيالتطبيقات ال

 

، ال�ي مكنت الشركة من توسيع استخداما��ا �� مجال "6006"�ي  �شأن أنابيب"إل إن إي"،  وقد حصلت (سابك) ع�� موافقة املخت�� القومي للقياسات والتجارب

هذه  .ي تقدمها (سابك) لتلبية حاجات الز�ائن ا�خاصة بالتطبيقات ذات املتطلبات التنظيمية الصارمةتضمن هذه املوافقة جودة حلول األنابيب ال�و أنابيب الغاز. 

زمن ال��كيب، وسيحل  تقليصإ��  "6006"�ي  �ؤدي استخدام أنابيبو إ�� أسواق جديدة �� منطقة الشرق األوسط وأفر�قيا. ستتيح وصول التطبيق املوافقة 

عد أك�� ت�لفة �� جوانب اإلنتاج وال��كيب والصيانة -مثل ا�حديد  -ية محل املز�د من املواد التقليد
ُ
لساء، ما تتم�� هذه األنابيب باألسطح الداخلية امل. كما ال�ي �

 يجعلها أك�� فعالية �� ا�حد من اس��الك الطاقة الالزمة لنقل السوائل.
 

 منتجطّورت (سابك) كما 
ً
 جديد ا

ً
ن البو�� مكة شر المما �ساهم �� توسيع باقة منتجات  ،لغذاء والدواءلعاملية لنظمة اامللالمتثال ملتطلبات  من البو�� �ار�ونيت ا

 فضل.�� املنتجات املتم��ة ذات العائد األ إويعزز اس��اتيجية االنتقال من املنتجات االس��الكية  ،�ار�ونيت
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 وحدة العمل االس��اتيجية للمنتجات املتخصصة
 

ْعَ�ى بتقديم 2015ابك) هي�لة وحدة البالستيكيات املبتكرة عام أعادت (س
ُ
م، وأ�شأت وحدة جديدة �� وحدة العمل االس��اتيجية للمنتجات املتخصصة، ال�ي �

 باقة من ا�حلول املبتكرة للز�ائن، دون أن تتأثر أعمالها بالتقلبات الدور�ة لألعمال، وال �عتمد ع�� م��ة اللقيم. 
 

م؛ نجحت وحدة العمل االس��اتيجية للمنتجات املتخصصة �� تنفيذ هي�لها التنظي�ي ا�جديد ع�� إ�شاء ثالث وحدات أعمال مستقلة، ��: 2016و�� العام 

 تنوعة،رة ذات أنماط م، لهدف �عز�ز مستوى املساءلة، وتحس�ن الر�حية. وتقدم هذه الوحدات مجتمعة منتجات مبتك الراتنجات، واملركبات، والنماذج املتش�لة

 تل�ي من خاللها متطلبات الز�ائن. 

 

القائمة  )(بوليمرشي��وحدة  وحدة أعمالبيع وعملت (سابك) ع�� تطو�ر باقة منتجات وحدة العمل االس��اتيجية للمنتجات املتخصصة، وقامت �� هذا ا�جانب ب

؛ و�� هذا  �� الواليات املتحدة األمر�كية، لهدف ز�ادة ال��ك�� ع�� األعمال
ً
 وتم��ا

ً
ال�ي �سهم �� توليد املز�د من القيمة للز�ائن ع�� تقديم حلول فر�دة أك�� تنوعا

 لل��ك�� ع�� متطلبات األسواق الرئيسة ذات األهمية لوحدة العمل االس��اتيجية للمنت
ً
صة، جات املتخصالصدد، تم إ�شاء أر�ع وحدات أعمال ُمصممة خصيصا

قل، والرعاية ال�حية، وأجهزة العرض واإللك��ونيات، والنظم املعمار�ة، ما �ساعد ع�� �عز�ز العالقات مع الز�ائن وفهم احتياجا��م بما �� ذلك قطاعات: الن

 �ش�ل أفضل �� هذه القطاعات، ال�ي تتم�� باملعاي�� التنظيمية الصارمة، واملستوى التخص��ي الرفيع.

 

س��اتيجية للمنتجات املتخصصة قدر��ا ع�� تقديم منتجا��ا بأسعار تنافسية، فيما تواصل (سابك) دعم مبادرات وأكد التحليل القيا��ي ألعمال وحدة العمل اال 

 م. 2015م، والر�حية األفضل مقارنة �عام 2016نموها وتزو�دها املوارد الالزمة لضمان تمتعها ��ي�ل قوي تناف��ي، ما عكستھ النتائج املالية املحققة للعام 

 

 وحدة العمل االس��اتيجية للمنتجات املتخصصة جهودها لتحقيق التم�� التشغي��، حيث استثمرت �ش�ل كب�� �� مشروع (فنار بلس)، الذي بدأتوقد كثفت 

 بنجاح �� العام 
ً
 عن دوره �� م، من أجل �عز�ز الكفاية والشفافية، وتطو�ر خدمات الز�ائن، فض2016(سابك) تطبيقھ �� السنوات األخ��ة، وتم إطالقھ �امال

ً
ال

 تمك�ن وحدة العمل االس��اتيجية للمنتجات املتخصصة لتحقيق املز�د من النجاحات املستقبلية ضمن منظومة الشركة.

 

 وحدة العمل االس��اتيجية للمغذيات الزراعية
 

مبتكرة  ة منتجاتكثفت وحدة العمل االس��اتيجية للمغذيات الزراعية جهودها لتصعيد طاقا��ا اإلنتاجية، وز�ادة حص��ا السوقية، وفتح أسواق جديدة، وإضاف

ألف طن م��ي مقارنة  500قت م فا2016. وقد أثمرت ا�جهود ز�ادة �� إنتاج اليور�ا للعام الكمية والنوعيةمتخصصة �سهم �� �عز�ز اإلنتاجية من الناحيت�ن 

 بالعام السابق. 
 

  ،ليور�ا النقية للتطبيقات الصناعيةمن انتاجها التجاري إز�ادة إحدى شر�ا��ا التا�عة ع��  (سابك) العمل �� كما واصلت
ً
والبالغة يعابية االست لبلوغ الطاقة سعيا

80  
ً
السابق، مقارنة بالعام  ٪10 تتجاوز بنسبة م 2016 العامالسوقية ملنتجات اليور�ا خالل ا�حصة �ا. وارتفعت وتلبية االحتياج العال�ي م�، ألف طن سنو�ا

ا�جنو�ية �ا ، وتزو�د أسواق �ور س��اليا والهند و�اكستانأسواق أبيع اليور�ا النقية للتطبيقات الصناعية �� ونجحت الشركة �� فتح أسواق جديدة؛ ويشمل ذلك 

 مدغشقر وجنوب أفر�قيا وسنغافورة. باليور�ا، وتور�د األمونيا ل�ل من
 

تطو�ر مغذيات زراعية جديدة تل�ي احتياجات الز�ائن �� اململكة واملنطقة  العمل ع�� -من خالل وحدة العمل االس��اتيجية للمغذيات الزراعية  -وتواصل (سابك) 

املتخصص أل�جار )، إ�� جانب املغذي ك��يت 6+19-29-11( لدرنياتلتخصص اململغذي )، واك��يت 9+  5-18-18( واتاخضر ل�تخصص امل يغذ: امل ، م��االعر�ية
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أحد و�ر تط، ونجحت �� أداء املصا�ع حس�نلتت وحدة العمل االس��اتيجية للمغذيات الزراعية سع ؛طارذات اإل و��  العام املا��ي.أطلقتھ الشركة النخيل الذي 

 .اإلنتاجية التأث�� ع�� قدراتھدون  ،من استخدام الغاز الطبي�� ل�حدألمونيا ل ها�عامص

 

، من املبادرات، وتنفيذ العديد توقيع عقود طو�لة األجل ع�� ت�لفة المليون ر�ال من  20 نحو توف�� من وحدة العمل االس��اتيجية للمغذيات الزراعية  و تمكنت

 رفع، ما ساهم �� ثا�ي أكسيد كر�ون كميات إضافية من توف�� و  ،املصا�عإعادة جدولة صيانة  من خالل ،ألف طن يور�ا إضافية 100توف�� أك�� من  وقد أمكن

إ�� تحس�ن رأس املال  "الدابمركب "إدارة مخزون اليور�ا واألمونيا واليور�ا عالية النقاوة و  يةرفع كفاأمر��ي، كما أدى  مليون دوالر  19 نحو املبيعات إ��  إيرادات

 .ألف دوالر 600 حوا��الدخل إ��  �� ز�ادةنتاج ب�ن اليور�ا واألمونيا ة إدارة اإل يرفع كفا��ي، كذلك أسهم أمر  دوالر  ي�نمال  ةا يقارب خمسبمالعامل 

 

 تحقيق استدامة العملياتإدارة خدمة العمالء العامليةم، أسست وحدة العمل االس��اتيجية للمغذيات الزراعية 2016و�� العام 
ً
من خالل قاعدة  ، مس��دفة

للتوسع خارج اململكة م" 2025ضمن "اس��اتيجية (سابك) �عمل وحدة املغذيات الزراعية ع�� تقييم عدد من املشاريع و  عمل عا�� املهارة.فر�ق  إ��قو�ة مستندة 

 العر�ية السعودية وخاصة �� أفر�قيا والهند وأمر��ا الالتينية.
 

 املعـادنمنتجات 
 

�عز�ز  :شملت ال�يد من ا�خطط يعدالتطبيق ع��  ،صلبحديد وال�� صناعة ا� يةقليملتعز�ز ر�اد��ا اإلالرئيسة  كثفت (سابك) جهودها التطو�ر�ة �� مشاريعها

 ،�اتقيادة التسع�واالبت�ار، و تطبيق عدد من برامج االستدامة ، و إدارة الت�اليف الثابتةو  ،ا�حد من التعاقد، و وز�ادة ا�حصة السوقية ،ة التشغيليةيالكفا

 .قلي�ياإل . كما وّسعت حضورهاوالتسع�� ع�� أساس القيمة

 

ساسية �� أية مرجعلت�ون وتحليل نتائجها واالستفادة م��ا  ،أثرها املا�� والتشغي�� حصر و ، من الدراسات االس��اتيجية ا�خاصة با�حديد عدٍد و�عمل (سابك) ع�� 

�خام عن �عز�ز االستفادة من املواد ا:  ومن هذه املشاريع ،نتائج م�جعة أظهرتع�� استكمال دراسات املشاريع املختلفة ال�ي  . كذلك ركزتالتوجهات املستقبلية

 .منتسإل الزنك وا مخلفات غبار األفران �� صناعاتاإلنتاج، واستخدام استخدام بدائل أخرى �خامات ا�حديد �خفض ت�لفة ، و طر�ق تحس�ن العائد اإلنتا��

 

 لتم�� (سابك) �� مجال ا�جودة، أحرزتوت
ً
 عن قطاع املنشآت اإلنتاجية م 2016للعام شركة (حديد) جائزة امللك عبد العز�ز ل�جودة  وثيقا

ً
�ل  الكب��ة، محققة

  .لشركةبا�عكس قوة نظام إدارة ا�جودة الشاملة  ما ،لفوز اتطلبات معاي�� و م

 

 ةمن حجم السوق السعوديم 2016عام الحصة قياسية �� ، نتج عن ذلك استخالص الطو�لةة ع�� صعيد املنتجات �سع��يونجحت (سابك) �� تطبيق اس��اتيجية 

 ب
َ
، كما كثفت جهودها املنتجات املقاومة للزالزل  مثل ،قيمةال رفيعةمنتجات  إ��الز�ائن  تطلعات ةتلبيلاملنتجات الطو�لة عمليات  م، وقد طّورت2015عام المقارنة

 .مع الز�ائن عاون التتعز�ز ل

 

 نحو بوخفض املخزون ؛ املنتجات املسطحة�� مجال  املحافظة ع�� مستوى املبيعات(سابك) استطاعت  ؛املنافسة واالنخفاض ا�حاد �� األسعار اشتدادرغم و 

 حثيثة وا�جديدة لقائمةاستقطاب ز�ائن جدد �� األسواق ا، و أسواق جديدة م، من خالل فتح2016عام المقارنة ببداية  ٪ 26
ً
والدخول تطو�ر لل. كما بذلت جهودا

ذات عائد إيجا�ي جيد ع�� الشركة خالل السنوات ومن املتوقع أن ت�ون مبيعات هذا القطاع  ،قطاع صناعة طفايات ا�حر�قجديدة، مثل : قطاعات صناعية �� 

 القادمة.
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ً
  تقر�ر مراج�� ا�حسابات والقوائم املالية :ثالثا
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الشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١



والشركات التابعة لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) 
(شركة مساھمة سعودیة)

القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

رقم الصفحةالفھـــــــرس
١تقریر مراجعي الحسابات

٢قائمة المركز المالي الموحدة
٣قائمة الدخل الموحدة 

٤قائمة التدفقات النقدیة الموحدة
٦-٥قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدة

٣١-٧إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
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لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة.٣٤إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  جزءاً
-٥-

إیضاح

رأس المال
(بآالف الریـاالت 

السعودیة)

االحتیاطي 
النظامي

(بآالف الریـاالت 
السعودیة)

االحتیاطي العام
(بآالف الریـاالت 

السعودیة)

حتیاطیاتاال
األخرى

(بآالف الریـاالت 
السعودیة)

األرباح المبقاة
(بآالف الریـاالت 

السعودیة)

جمالياإل
(بآالف الریـاالت 

السعودیة)

١٠٫٠٤٠٫٧٠٥١٦١٫٩٢٤٫٠٤٩)٤٫٠٠٥٫٦٨٨(٢٠١٥٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١١٠٫٨٨٩٫٠٣٢دیسمبر ٣١الرصید كما في 

)٠٠٠٫٠٠٠٫٩()٠٠٠٫٠٠٠٫٩(----٢٠١٥٢٩توزیعات أرباح سنویة لعام 

)٨٠٠٫١()٨٠٠٫١(----٢٩مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

)٠٠٠٫٠٠٠٫٦()٠٠٠٫٠٠٠٫٦(----٢٠١٦٢٩توزیعات أرباح مرحلیة لعام 

٨٤٣٫٨٣٨٫١٧٨٤٣٫٨٣٨٫١٧----صافي الدخل

)٩٥٢٫٢٥٦٫١(-)٩٥٢٫٢٥٦٫١(---صافي التغیر في ترجمة العملة للعملیات األجنبیة

)٣٨٦٫٥١٨(-)٣٨٦٫٥١٨(---أثر إعادة تقویم التزامات منافع الموظفین

تقویم االستثمارات المتاحة إعادةصافي التغیر في
١٤١٫٦٢-١٤١٫٦٢---للبیع وأخرى

٧٤٨٫٨٧٧٫١٢٨٩٥٫٠٤٧٫١٦٣)٨٨٥٫١٨٧٫٥(٢٠١٦٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١١٠٫٨٨٩٫٠٣٢دیسمبر ٣١الرصید كما في 
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لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٧-

التكوین والنشاط-١

تأسست الشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك") كشركة مساھمة سعودیة بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم 
)، ومسجلة في مدینة الریاض بالسجل التجاري رقم ١٩٧٦سبتمبر ٦ھـ (الموافق ١٣٩٦رمضان ١٣بتاریخ ٦٦م/

لصندوق ٪٧٠). إن سابك مملوكة بنسبة ١٩٧٧ینایر ٤ھـ (الموافق ١٣٩٧محرم ١٤الصادر بتاریخ ١٠١٠٠١٠٨١٣
العامة المملوك بالكامل لحكومة المملكة العربیة السعودیة.االستثمارات

، راعیةوالمغذیات الزتتمثل أنشطة سابك والشركات التابعة لھا ("المجموعة") في تصنیع وتسویق وتوزیع الكیماویات، 
المركز الرئیس للمجموعة في الریاض، المملكة العربیة السعودیة.ومنتجات الحدید والصلب في األسواق العالمیة. یقع

أسس إعداد القوائم المالیة-٢

لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة الصادرة من قبل الھیئة  تم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً
السعودیة للمحاسبین القانونیین.

من  للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن ،٢٠١٧ینایر ١اعتباراً سیتم إعداد قوائم مالیة موحدة للمجموعة طبقاً
الدولیةتطبیق المعاییروعند مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والمعتمدة من قبل الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. 

) إتباع المعاییر ١رقم (االلتزام بمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة یتعین على المجموعة سوف ، للتقاریر المالیة
عند إعداد القوائم المالیة االفتتاحیة المعدة . ٢٠١٧ینایر ١التي تبدأ في للفترات المالیة ة،مرالدولیة للتقاریر المالیة ألول 

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، ستقوم المجموعة بتحلی لمعاییر ل التأثیرات وإجراء بعض التعدیالت الناتجة عن اتباع اطبقاً
الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة.

العرف المحاسبي
لمبدأ التكلفة التاریخیة، فیما عدا  لمشتقة، المتاحة للبیع واألدوات المالیة ااالستثماراتتم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً

لمبدأي االستحقاق المحاسبي واالستمراریة. كما یتم احتساب منافع الموظفین ومزایا  حیث یتم قیاسھا بالقیمة العادلة، ووفقاً
.األكتواریةالتقاعد للشركات التابعة األجنبیة باستخدام القیمة الحالیة 

محاسبیةالحكام األوفتراضات االتقدیرات والاستخدام 
لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا استخدام اإلدارة لتقدیرات وافتراضات وأحكام  یتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً
تؤثر على المبالغ المعروضة لإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات. یتم تقویم التقدیرات واألحكام بشكل مستمر 

على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم وھي مبنیة 
المجموعة بعمل تقدیرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل. إن النتائج الفعلیة النھائیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات.

عالیة من عدم التأكد تتضمن االنخفاض في قیمة واالفتراضات التي تنطوي على درجة الھامةالتقدیرات المحاسبیة
الموجودات غیر المتداولة وبعض منافع الموظفین المتعلقة بالشركات األجنبیة.



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٨-

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
تم تطبیقھا بشكل ثابت.یإن السیاسات المحاسبیة الھامة التي تطبقھا سابك في إعداد قوائمھا المالیة الموحدة 

أسس توحید القوائم المالیة
ھذه القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للمجموعة بعد استبعاد األرصدة والمعامالت الجوھریة بین شركات تشمل 

المجموعة.

یزید عن  أو /ومن رأس المال٪٥٠الشركة التابعة ھي منشأة تمتلك فیھا سابك، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، استثماراً
فعالة. تم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة باستخدام سیاسات محاسبیة متسقة مع تلك تمارس علیھا سیطرة إداریة 

من التاریخ الذي تتمكن فیھ سابك من ممارسة سیطرة إداریة  المتبعة من قبل سابك. یتم توحید الشركات التابعة اعتباراً
بك ھذه السیطرة.فّعالة على تلك الشركات، ویتم التوقف عن توحیدھا، عندما تفقد سا

في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.تظھر وحقوق الملكیة غیر المسیطرةتحتسب  مستقالً بنداً

بالشركات التابعة المدرجة في ھذه القوائم المالیة الموحدة: فیما یلي بیاناً
نسبة الملكیة المباشرة

وغیر المباشرة ٪
٢٠١٦٢٠١٥

١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠سابك لالستثمارات الصناعیة والشركات التابعة لھاشركة 
١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠شركة سابك لوكسمبورج (إس.إیھ.آر.إل.) والشركات التابعة لھا

١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الشركة العربیة للبتروكیماویات (بتروكیمیا) والشركات التابعة لھا
١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الشركة السعودیة للحدید والصلب (حدید)

١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠شركة سابك للصكوك (صكوك)
١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠شركة سابك للحفازات الصناعیة (سابكات)

١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الشركة السعودیة لأللیاف الكربونیة (اس سي اف سي)
-١٠٠٫٠٠(اس اس سي اس)دودةلمحشركة سابك لخدمات االمدادات ا

٨٠٫٠٠٨٠٫٠٠األوروبیة للبتروكیماویات (ابن زھر)الشركة السعودیة 
٧٥٫٠٠٧٥٫٠٠شركة الجبیل المتحدة للبتروكیماویات (المتحدة)
٧١٫٥٠٧١٫٥٠الشركة الوطنیة لألسمدة الكیماویة (ابن البیطار)

٧٠٫٠٠٧٠٫٠٠الشركة الوطنیة للغازات الصناعیة (غاز)
٥١٫٩٥٥١٫٩٥(ینساب)شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات 

٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الشركة السعودیة للمیثانول (الرازي)
٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠شركة الجبیل لألسمدة (البیروني)

٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠شركة ینبع السعودیة للبتروكیماویات (ینبت)
٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الشركة الوطنیة للمیثانول (ابن سینا)

٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠*(صدف)الشركة السعودیة للبتروكیماویات 
٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الشركة الشرقیة للبتروكیماویات (شرق)

٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠شركة الجبیل للبتروكیماویات (كیمیا)
٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الشركة السعودیة الیابانیة لألكریلونیترایل (شروق)

٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الشركة السعودیة للمیثاكریلیت (سماك)
٤٨٫٠٧٤٨٫٠٧الصناعیة (ابن رشد)الشركة العربیة لأللیاف

٤٢٫٩٩٤٢٫٩٩شركة األسمدة العربیة السعودیة (سافكو)
٣٥٫٠٠٣٥٫٠٠شركة كیان السعودیة للبتروكیماویات (كیان السعودیة)



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
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-٩-

تتمة-ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة -٣

تتمة-أسس توحید القوائم المالیة 
في المملكة العربیة السعودیة، فیما عدا شركة سابك لوكسمبورج المملوكة مباشرة لسابكتم تأسیس كافة الشركات التابعة

(إس.إیھ.آر.إل) حیث تم تأسیسھا في لوكسمبورج. إن كل من شركات ینساب، وسافكو، وكیان السعودیة ھي شركات 
مساھمة مدرجة في سوق األسھم السعودیة.

، تم إنشاء شركة سابك لخدمات االمدادات المحدودة (تحت التطویر). یقع المركز الرئیس للشركة بمدینة ٢٠١٦خالل عام 
والنقل والتوزیع والتخزین للمنتجاتالشركة في خدمات االمداد ویتمثل نشاطالریاض، بالمملكة العربیة السعودیة 

.البتروكیماویة

ھیكل الملكیةتغییر على ٢٠١٦دیسمبر ٣١خالل الفترة الالحقة للسنة المنتھیة في فاالتفاق بین شركاء شركة صدتم *
).٣٢(ایضاح 

النقد وما یعادلھ
ثماراتاالستالنقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع قصیرة األجل، والودائع تحت الطلب، و،یتضمن النقد وما یعادلھ

عالیة السیولة ذات فترات استحقاق أصلیة مدتھا ثالثة أشھر أو أقل.

قصیرة األجلاالستثمارات
الودائع قصیرة األجل

تصّنف الودائع قصیرة األجل ذات فترات االستحقاق األصلیة التي تزید مدتھا عن ثالثة أشھر ولكن تقل عن اثني عشر 
ضمن  جھا ضمن الموجودات المتداولة. یتم إثبات اإلیرادات من ھذه الودائع قصیرة األجل ویتم إدرااالستثماراتشھراً

على أساس مبدأ االستحقاق.

الجزء المتداول–المقتناة حتى تاریخ االستحقاق االستثمارات
المقتناة حتى تاریخ االستحقاق إلى استثمارات قصیرة األجل ویتم إدراجھا ضمن الموجوداتاالستثماراتیتم إعادة تصنیف 

المتداولة عندما یتبقى على استحقاقھا أقل من اثني عشر شھراً.

الذمم المدینة
المخصص لقاء أیة مبالغ مشكوك في تحصیلھا. یتم إجراء تقدیر  تظھر أرصدة الذمم المدینة بمبالغ الفواتیر األصلیة ناقصاً

فیھ. تشطب ا مشكوكاً د لدیون المعدومة في قائمة الدخل الموحدة عنللذمم المشكوك في تحصیلھا عندما یعتبر تحصیلھا أمراً
تكبدھا.

المخزون
یقّید المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقھا أیھما أقل، وبعد خصم مخصص البضاعة المتقادمة 

توسط أساس طریقة الموبطیئة الحركة. یحدد سعر تكلفة المواد األولیة والمستھلكات وقطع الغیار والمنتجات الجاھزة على
المرجح. تشتمل تكلفة المنتجات تحت التصنیع والمنتجات الجاھزة على تكلفة المواد والعمالة وحصة مالئمة من تكالیف 

التصنیع المباشرة.

االستثمارات
الشركات المستثمر بھا بموجب طریقة حقوق الملكیة

في الشركات الزمیلةاالستثمارات
الشركة الزمیلة ھي منشأة یكون للمجموعة تأثیر فّعال علیھا. التأثیر الفّعال ھو المقدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة 
بالسیاسات المالیة والتشغیلیة للمنشأة المستثمر بھا، ولكن ال یرقى إلى درجة السیطرة أو السیطرة المشتركة على ھذه 

السیاسات. 
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تتمة-االستثمارات 

في المشاریع المشتركةاالستثمارات
المشاریع المشتركة تمثل عالقة تعاقدیة تقوم بموجبھا منشأة ما وأطراف أخرى بنشاط اقتصادي خاضع لسیطرة مشتركة. 

القرارات المالیة والتشغیلیة.تتطلب ھذه العالقة التعاقدیة موافقة باإلجماع من األطراف المعنیة على 

بالتكلفة االستثماراتیتم تسجیل  في الشركات المستثمر بھا بموجب طریقة حقوق الملكیة في القوائم المالیة الموحدة مبدئیاً
ثم یتم تعدیلھا بعد ذلك بالتغیر في حصة المجموعة بعد االقتناء أو التأسیس في صافي موجودات الشركات المستثمر بھا. 

االعتراف بحصة المجموعة في النتائج المالیة للشركات المستثمر بھا في قائمة الدخل الموحدة. یتم اإلفصاح عن یتم
ي في قائمة التغیرات فاالحتیاطیات األخرىضمنالتغیرات الھامة في بنود حقوق ملكیة ھذه الشركات المستثمر فیھا

حقوق المساھمین الموحدة. 

المتاحة للبیعاالستثمارات
المتاحة للبیع، استثمارات في موجودات مالیة مقتناة لغیر أغراض المتاجرة أو االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستثماراتتمثل 

منضبالقیمة العادلة. تدرج أیة فروقات بین القیمة العادلة والتكلفة، إذا كانت جوھریة، االستثماراتاالستحقاق. تظھر ھذه 
في قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدة. ُیدرج أي انخفاض غیر مؤقت في قیمة تلك خرىاالحتیاطیات األ

في قائمة الدخل الموحدة. یتم تحدید القیمة العادلة على أساس القیمة السوقیة في حالة وجود سوق مالیة لتداول االستثمارات
دم توفر أي من ذلك، تعتبر التكلفة بمثابة القیمة العادلة.األوراق المالیة أو باستخدام طرق تقویم بدیلة. وفي حال ع

المقتناة حتى تاریخ االستحقاق االستثمارات
المقتناة بنیة االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع المقدرة على ذلك، وتظھر بالتكلفة (المعّدلة بالعالوة االستثماراتتمثل 

أي انخفاض غیر مؤقت في ق كموجودات غیر متداولة فیما عدا االستثماراتیمتھا. تصنف ھذه أو الخصم) ناقصاً
التالیةاالستثمارات لتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة.التي تستحق خالل االثني عشر شھراً

الممتلكات والمصانع والمعدات
االستھالكات المتراكمة واالنخفاض في القیمة فیما عدا األراضي  تظھر الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة ناقصاً

المملوكة واألعمال اإلنشائیة تحت التنفیذ والتي تظھر بالتكلفة. 

من تاریخ جاھزیتھا لالستخدام ویتم تي استھالك الموجودات الیتم استھالك عناصر الممتلكات والمصانع والمعدات ابتداًء
من تاریخ اتمامھا وجاھزیتھا للغرض الذي أنشأت من أجلھ. یتم احتساب االستھالك على أساس  ابتداًء یتم إنشاؤھا ذاتیاً
األعمار اإلنتاجیة المقّدرة للموجودات باستخدام طریقة القسط الثابت. تستھلك تحسینات المباني المستأجرة على مدى العمر 

المقّدر لھا أو فترة اإلیجار المتبقیة، أیھما أقصر. تستھلك الموجودات المستأجرة المرسملة على مدى العمر اإلنتاجي 
اإلنتاجي المقّدر لألصل أو فترة اإلیجار، أیھما أقصر. إن األعمار اإلنتاجیة المقّدرة لفئات الموجودات الرئیسیة ھي كما 

یلي:
السنوات

٤٠-٣٣المباني
٢٠والمعداتالمصانع 

١٠-٤األثاث والتركیبات والسیارات

تعتبر مصاریف اإلصالح والصیانة مصاریف تشغیلیة، بینما یتم رسملة مصاریف التحسینات. یتم رسملة األعباء المالیة 
ملة الشاالمتعلقة بالموجودات المؤھلة إلى أن تصبح جاھزة للغرض الذي أنشأت من أجلھ. یتم رسملة تكالیف الصیانة 

الدوریة، وتكالیف الفحوصات الرئیسیة القابلة للرسملة ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات ومن ثم یتم استھالكھا خالل 
الفترة من تاریخ حدوثھا إلى الصیانة الدوریة الشاملة التالیة.
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عقود اإلیجار
علقة الملكیة المتلمخاطر ومنافعتصنف عقود اإلیجار كعقود إیجار رأسمالیة إذا ما ترتب على عقد اإلیجار تحویل جوھري 

باألصل موضوع العقد إلى المجموعة، بینما تصنف كافة عقود اإلیجار األخرى كعقود إیجار تشغیلیة. 

أسمالیة كموجودات للمجموعة باستخدام القیمة الحالیة للحد یتم االعتراف بالموجودات المملوكة بموجب عقود اإلیجار الر
األدنى لدفعات اإلیجار أو القیمة السوقیة العادلة للموجودات عند بدء اإلیجار، أیھما أقل.

التمویل، التي تمثل الفرق بین إجمالي التزامات عقود اإلیجار والقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیجار أوأعباءتحّمل 
القیمة السوقیة العادلة للموجودات عند بدء اإلیجار، أیھما أقل، على قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة اإلیجار للوصول 

تحّمل دفعات اإلیجار بموجب عقود إلى معدل عائد دوري ثابت على الرصید المتبقي من االلتزامات لكل فترة محاسبیة.
موحدة بطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقود اإلیجار التشغیلیة.اإلیجار التشغیلیة على قائمة الدخل ال

الموجودات غیر الملموسة
اس الموجودات ، بینما یتم قیاالعتراف األوليیتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل بالتكلفة عند 

ة العادلة في تاریخ االستحواذ. بعد االعتراف األولي، غیر الملموسة المستحوذ علیھا ضمن عملیات تجمیع أعمال بالقیم
اإلطفاءات المتراكمة واالنخفاض في القیمة، إن وجد. تظھر الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً

یتم تقدیر األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة على أن لھا عمر إنتاجي محدد أو غیر محدد. یتم إطفاء الموجودات 
یر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقّدرة للموجودات غ

ذات الصلة ویتم تقدیر االنخفاض في القیمة عندما یكون ھناك مؤشر لوجود انخفاض في قیمة الموجودات غیر الملموسة.

موسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة ھي كما یلي:إن فترات اإلطفاء للموجودات غیر المل

السنوات
٢٢عالمات تجاریة

١٨قوائم عمالء
١٠براءات اختراع تقنیة مسجلة وغیر مسجلة

١٥-٣تكالیف تطویر تقنیة المعلومات وموجودات التقنیة واالبتكار

أو یتم اختبار االنخفاض في قیمة الشھرة والموجودات غیر الملموسة  األخرى ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة سنویاً
أقصر من ذلك عندما تشیر الظروف إلى حدوث انخفاض في القیمة الدفتریة.

الشھرة
تقّید المبالغ المدفوعة بالزیادة عن القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا كــــ "شھرة". یتم اختبار الشھرة سنویاً

في القوائم المالیة الموحدة بالقیمة الدفتریة بعد تعدیلھا بمقدار االنخفاض في قیمتھا، إن وجد.ویتم إظھارھا

الموجودات غیر الملموسة األخرىالتكالیف المؤجلة وتكالیف ما قبل التشغیل و
بلیة، ویتم إطفاءھا تقتؤجل التكالیف المتكبدة خالل تطویر مشاریع جدیدة والتي یتوقع أن ینتج عنھا منافع في الفترات المس

من تاریخ بدء العملیات التجاریة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى الفترة المقّدرة لالنتفاع بھا أو سبع سنوات،  اعتباراً
أیھما أقل. 
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االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المتداولة
تقوم المجموعة في تاریخ كل قائمة مركز مالي، بمراجعة القیمة الدفتریة للموجودات غیر المتداولة الملموسة وغیر 
الملموسة للتأكد من وجود أي دلیل على وقوع خسارة ناتجة عن االنخفاض في قیمة تلك الموجودات. وفي حالة وجود مثل 

د لذلك األصل لتحدید حجم ھذه الخسارة. إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة ھذا الدلیل، یتم تقدیر القیمة القابلة لالستردا
العادلة بعد خصم تكلفة البیع أو قیمة االستخدام، أیھما أعلى. وفي الحاالت التي ال یمكن فیھا تقدیر القیمة القابلة لالسترداد 

المدرة للنقدیة التي ینتمي إلیھا ذلك األصل. ألصل ما، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد للوحدة
وفي الحاالت التي یقدر فیھا المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة بأقل من قیمتھ الدفتریة، عندئذ تخفض 

یمة ذلك األصل نخفاض في قالقیمة الدفتریة لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدیة إلى قیمتھ القابلة لالسترداد، ویتم إثبات اال
في قائمة الدخل الموحدة.

مراجعة ما إذا كان ھناك مؤشرات على أن االنخفاض في قیمة أي من الموجودات الذي تم  فیما عدا الشھرة، یتم دوریاً
قد انتفى أو قلت قیمتھ. عند وجود مثل ھذه المؤشرات، تقوم المجموعة بحساب القیمة القاب السترداد لة لاالعتراف بھ سابقاً

لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة ویتم عكس االنخفاض في القیمة الذي تم االعتراف بھ من َقبل، فقط في حالة تغیر 
االفتراضات المستخدمة في حساب القیمة القابلة لالسترداد لألصل منذ تاریخ االعتراف باالنخفاض في قیمة األصل على 

تزید القیمة الدفتریة لألصل االستھالك، طالما أنھ لم یتم أالّ خسارة ثبات إعن قیمتھ قبل إثبات االنخفاض في القیمة ناقصاً
ناتجة عن االنخفاض في قیمة األصل في سنوات سابقة. ویتم االعتراف بذلك العكس في قائمة الدخل الموحدة.

الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع
ستحقة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخدمات المستلمة في تاریخ قائمة المركز الماليیتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الم

.الموحد

المخصصات
على أحداث في الماضي، ویكون  یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على المجموعة التزام قانوني أو متوقع مبنیاً

یة ذلك االلتزام ومن الممكن قیاس مبلغ االلتزام بشكل من المحتمل أن یترتب على ذلك استخدام موارد اقتصادیة لتسو
موثوق.

توزیعات األرباح
تقّید توزیعات األرباح النھائیة كمطلوبات عند المصادقة علیھا من قبل الجمعیة العامة للمساھمین. تقّید توزیعات األرباح 

المرحلیة بعد إقرارھا من قبل مجلس اإلدارة.

الزكاة وضریبة الدخل
المملكة العربیة السعودیة وعلى أساس مبدأ االستحقاقوالدخل فيالھیئة العامة للزكاة خصص للزكاة وفقا لتعلیمات یجنب م

المحاسبي ویحمل المخصص على قائمة الدخل الموحدة. یتم إجراء تسویات للفروقات الناتجة، إن وجدت، عند إجراء 
ل ھذه الربوط. كما یخضع الشركاء األجانب في الشركات التابعة الربوط النھائیة خالل السنة التي یتم فیھا إصدار مث

لضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة التي تدرج ضمن حقوق الملكیة غیر المسیطرة في القوائم المالیة الموحدة.

یبیة المتبعة لألنظمة الضربالنسبة للشركات التابعة خارج المملكة العربیة السعودیة، یتم احتساب مخصص الضریبة، وفقاً
في البلدان التي تعمل فیھا تلك الشركات. یتم احتساب موجودات ومطلوبات الضریبة للفترة الحالیة والسابقة على أساس 

المبالغ المتوقع استردادھا أو دفعھا للسلطات الضریبیة.
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المؤجلةالدخلضرائب
ضرائب الدخل المؤجلة باستخدام طریقة المطلوبات، وذلك بالنسبة للفروقات المؤقتة في تاریخ قائمة المركز المالي تقّید 

بین وعاء الضریبة للموجودات والمطلوبات وبین القیمة الدفتریة ألغراض التقاریر المالیة. یتم االعتراف بمطلوبات 
المؤقتة. یتم كذلك االعتراف بموجودات ضرائب الدخل المؤجلة ریبیةالضضرائب الدخل المؤجلة وذلك بالنسبة للفروقات

وكذلك المزایا الضریبیة والخسائر الضریبیة المرحلة غیر المستخدمة إلى القابلة للخصم وذلك بالنسبة للفروقات المؤقتة 
صمالقابلة للخالمؤقتةالحد الذي یحتمل أن یكون ھناك أرباح خاضعة للضریبة متاحة یمكن معھا استغالل تلك الفروق

والمزایا الضریبیة والخسائر الضریبیة المرحلة غیر المستخدمة مقابلھا.

ھا إلى المدى الذي ال یكون محتمالً ریبیة المؤجلة في تاریخ كل قائمة مركز مالي ویتم خفض یتم مراجعة الموجودات الض
تغالل كل أو بعض المو ریبة كافیة الس عة للض مراجعة الموجودات معھ وجود أرباح خاض اً ریبیة. ویتم أیض جودات الض

ریبة  عة للض معھ وجود أرباح خاض جلة واالعتراف بھا إلى المدى الذي یكون محتمالً ریبیة المؤجلة غیر المس الض
مستقبلیة تسمح بتغطیة الموجودات الضریبیة المؤجلة. 

القروض طویلة األجل
ة العادلة للمبالغ المستلمة بعد خصم تكالیف المعامالت. تسجل األعباء المالییتم إثبات القروض بالتكلفة والتي تمثل القیمة

كمصروف في قائمة الدخل الموحدة.

منافع الموظفین
لنظام العمل السعودي وسیاسات المجموعة. یجنب مخصص لتكالیف  یجنب مخصص لمكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقاً

لسیاسة المجموعة، ویحمل على قائمة الدخل الموحدة خالل السنة المالیة التي یتقاعد برامج التقاعد المبكر للموظفین وفقاً
فیھا الموظف. 

اھمة إما في  ات تقاعد لموظفیھا العاملین في الخارج. یقوم الموظفون المؤھلون بالمس یوجد لدى المجموعة برامج معاش
مان  ات التقاعد بعین االعتبار أنظمة العمل والض تراكات محددة أو في برامج مزایا محددة. تأخذ برامج معاش اش

عة. االجتماعي في البلدان التي تأسست فیھا الشركات التاب

افي  اھمات المحددة. إن ص إن برامج المزایا المحددة، ھي برامج مزایا ما بعد التقاعد وھي مختلفة عن برامج المس
ات المعترف بھا في قائمة المركز المالي الموحدة المتعلقة ببرامج مزایا ما بعد التقاعد  موجودات أو مطلوبات المعاش

القیم الحالیة اللتزامات المزایا المحددة المتوقعة في تاریخ قائمة المحددة، تمثل القیم العادلة لموجودات الب اً رامج ناقص
المركز المالي. تقتصر الموجودات المثبتة على القیمة الحالیة ألیة تخفیضات في االشتراكات المستقبلیة أو أیة استردادات 

من قبل خبر نویاً ب التزامات المزایا المحددة المتوقعة س تقبلیة. تحتس تخدام طریقة ائتمان مس اء أكتواریین مؤھلین باس
الوحدة المتوقعة.

ضمن االحتیاطیات األخرى في قائمة التغیرات في حقوق المساھمین ا، واظھارھتإعادة القیاس، إن وجدمبالغ یتم اثبات 
على التزامات برامج المزایا المحددة.األكتواریة كون من األرباح والخسائر تتالموحدة، و

سبة تحكالیف التقاعد للسنة على أساس الفترة من بدایة السنة حتى تاریخھ باستخدام معدالت تكلفة المعاشات المتحتسب ت
في نھایة السنة السابقة، بعد تعدیلھا بأیة تقلبات ھامة في السوق، وأیة أحداث ھامة غیر متكررة، مثل التعدیالت أكتواریاً

یدي العاملة، والسداد. وفي حالة عدم وجود أیة تقلبات ھامة في السوق وأحداث التي تطرأ على برامج التقاعد، وتقلیص األ
على االفتراضات التي تمت في بدایة السنة. وفي حالة وجود األكتواریة غیر متكررة، تدرج المطلوبات  في البرنامج بناءاً

إجراء دراسة للحصول علىاالعتبارأیة تغیرات ھامة في االفتراضات أو ترتیبات التقاعد خالل السنة، فإنھ یؤخذ في
لمطلوبات البرنامج. أكتواري تقویم 
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برنامج تملك الوحدات السكنیة للموظفین
تدرج الوحدات السكنیة غیر المباعة والمقامة من أجل بیعھا للموظفین المؤھلین ضمن بند األراضي والمباني، وتستھلك 

سنة. وعند توقیع عقد البیع مع الموظفین المؤھلین، تصنف تكلفة ھذه الوحدات السكنیة ضمن الموجودات ٣٣على مدى 
غیر المتداولة األخرى.

االعتراف باإلیرادات
اد عتمثل اإلیرادات قیمة فواتیر البضاعة التي تم شحنھا والخدمات المقدمة للعمالء من قبل المجموعة خالل السنة، بعد استب

التفاقیات  الخصم التجاري وخصم الكمیات. تظھر المبیعات بشكل عام، بعد خصم مصاریف التسویق والتوزیع طبقاً
التسویق والبیع المبرمة.

المصاریف البیعیة والعمومیة واإلداریة
تضمن مصاریف تتصنف تكالیف اإلنتاج والمصاریف المباشرة كتكلفة مبیعات، بینما تصنف كافة المصاریف األخرى التي 

البیع والتوزیع التي ال تخصم من المبیعات كمصاریف بیعیة وعمومیة وإداریة.

مصاریف التقنیة واالبتكار
نما قائمة الدخل الموحدة عند تكبدھا. بیالمصاریف البیعیة والعمومیة واإلداریة فيعلىتحمل مصاریف التقنیة واالبتكار

موجودات للمجموعة وتظھر ضمن الیمكن قیاسھایتم رسملة تكالیف التطویر التي من المتوقع أن ینتج عنھا منافع اقتصادیة
غیر الملموسة ویتم إطفاءھا على فترة العمر اإلنتاجي المتوقع لھا.

تحویل العمالت األجنبیة
تتم بالعمالت األجنبیة إلى الریـال السعودي بأسعار التحویل السائدة وقت حدوث المعامالت. ویعاد تحّول المعامالت التي 

تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة القائمة كما في تاریخ قائمة المركز المالي بأسعار 
ائر الناتجة عن التسدیدات أو تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الدخل التحویل السائدة في ذلك التاریخ. تدرج األرباح والخس

الموحدة.

یتم ترجمة القوائم المالیة للشركات التابعة األجنبیة إلى الریـال السعودي بأسعار التحویل السائدة بتاریخ قائمة المركز المالي 
لفترة بالنسبة لإلیرادات والمصاریف. تحّول عناصربالنسبة للموجودات والمطلوبات وعلى أساس متوسط أسعار التحویل ل

حقوق الملكیة، فیما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحویل السائد عند نشوء كل عنصر. تدرج التسویات الناتجة عن ترجمة 
.قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدةاالحتیاطیات األخرى فيالقوائم المالیة، إذا كانت جوھریة، ضمن

األدوات المالیة المشتقة
تستخدم المجموعة األدوات المالیة المشتقة لتغطیة بعض أجزاء مخاطر أسعار العموالت الناتجة عن األنشطة التمویلیة. 
یخضع استخدام األدوات المالیة المشتقة لسیاسات المجموعة التي تنص على أنھ یجب استخدام األدوات المالیة المشتقة طبقاً
الستراتیجیة إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة. ال تقوم المجموعة باستخدام األدوات المالیة المشتقة ألغراض المضاربة. 
بالقیمة العادلة في تاریخ العقد، ویعاد قیاسھا بالقیمة العادلة في الفترات المالیة  یتم قیاس األدوات المالیة المشتقة مبدئیاً

الالحقة.

وغیر المتداولةوالمطلوبات المتداولة تصنیف الموجودات
یتم تصنیف الموجودات والمطلوبات كأرصدة متداولة عندما یكون من المتوقع تحقیقھا أو سدادھا خالل اثني عشر شھراً

لتصن ف یمن تاریخ قائمة المركز المالي، باستثناء األدوات المالیة المشتقة ألغراض تغطیة المخاطر، والتي یتم تصنیفھا وفقاً
البند المتعلق بھا.
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المقاصة
تتم مقاصة الموجودات بالمطلوبات ویدرج المبلغ بالصافي ضمن القوائم المالیة الموحدة، عندما یكون للمجموعة حق قانوني 

ت والمطلوبات في نفس الوقت.ملزم ونیة لتسویة ھذه المبالغ على أساس الصافي، أو االعتراف بھذه الموجودا

قائمة التدفقات النقدیة الموحدة
تقوم المجموعة بإعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحدة باستخدام الطریقة غیر المباشرة. یتم تحویل التدفقات النقدیة بالعمالت 

األجنبیة إلى الریـال السعودي باستخدام متوسط سعر الصرف.

التقاریر القطاعیة
ھو جزء أساسي من المجموعة، یقوم ببیع منتجات أو بتقدیم خدمات معینة (قطاع أعمال) أو یقوم ببیع منتجات أو القطاع

ما یكون القطاع معرض لمخاطر وعوائد ذات طبیعة مختلفة عن القطاعات  بتقدیم خدمات في بیئة اقتصادیة معینة، وعادًة
األخرى.
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نقد وما یعادلھال-٤
٢٠١٦
یاالت (بآالف الر

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٢٩٫١٠١٫٨٤٣٢٩٫٩٨١٫٧٢٣ودائع ألجل

١١٫٦٦٥٫٢٢١٨٫٦٦٧٫٦٠٠أرصدة لدى البنوك

٤٠٫٧٦٧٫٠٦٤٣٨٫٦٤٩٫٣٢٣

: ٢٠١٥(٢٠١٦دیسمبر ٣١ریـال سعودي كما في ملیار٠٫٩٤یشتمل النقد وما یعادلھ على أرصدة نقدیة مقّیدة تبلغ 
ملیار ریـال سعودي)، والتي تمثل ودائع متعلقة ببرامج االدخار للموظفین محتفظ بھا في حسابات بنكیة مستقلة غیر ٠٫٨٧

متاحة للمجموعة.

االستثمارات قصیرة األجل-٥
ن ثالثة استحقاق أصلیة تزید عاتلدى البنوك ذات فترتشتمل االستثمارات قصیرة األجل، بشكل رئیسي على ودائع ألجل 

للمعدالت السائدة في السوق.اثني أشھر وتقل عن  عشر شھراً. تحمل ھذه االستثمارات عمولة وفقاً

الذمم المدینة-٦
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٦٫٨٢٨٫٥٦٩١٧٫١٠٩٫٠٢٣ذمم مدینة تجاریة

٣٫٢٠٨٫٠٣٣٢٫٤٦٦٫٩٧٠)٢٧مبالغ مستحقة من شركاء أجانب في شركات تابعة (إیضاح 
٢٠٫٠٣٦٫٦٠٢١٩٫٥٧٥٫٩٩٣

)٢٠٠٫١٥١()٢٤٧٫٠٨٧(ناقصاً: مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

١٩٫٧٨٩٫٥١٥١٩٫٣٧٥٫٨٤٢

المخزون-٧
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٢٫٧٢٦٫٤١٠١٢٫٤٣٨٫٥١١مخزون تام الصنع

٥٫٩١٤٫٠٢٢٦٫١٦٣٫٩٨٣قطع غیار
٣٫٧٩٩٫٤٣٥٥٫٣٣٨٫٢٤٥مواد خام 

١٫٤٧٧٫٠٩٩٩٥٥٫٤٠٧بضاعة في الطریق
٧٠٤٫٨٣٠٩٠٠٫٠٢٤مخزون قید التصنیع 

٢٤٫٦٢١٫٧٩٦٢٥٫٧٩٦٫١٧٠
)١٫١٦٠٫٧٢١()١٫٥٠٠٫٠٢٦(ناقصاً: مخصص بضاعة متقادمة وبطیئة الحركة

٢٣٫١٢١٫٧٧٠٢٤٫٦٣٥٫٤٤٩



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-١٧-

والموجودات المتداولة األخرى-٨ المصاریف المدفوعة مقدماً
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
ً ١٫٨٥٥٫٢٥٥١٫٦٩١٫٠٧٠مبالغ مدفوعة مقدما

٥٥٠٫٠٠٢٣١١٫٤٦١ضرائب مدینة
٣٧٥٫٣٨٤٣١١٫٦٠٣سلف وذمم الموظفین

١٫٩٤٣٫٣٧٠٢٫١٧٧٫٤٥٠أخرى

٤٫٧٢٤٫٠١١٤٫٤٩١٫٥٨٤

تمل بند  كل "أخرى"یش ي بش اس تحقة، وعلى دفعات مقدمة لمقاولیناس تحقة، توزیعات أرباح مس ع من ودائوأرباح مس
ركات بعض اللوقروضألجل  تثمر بھا بموجب طریقة حقوق الملكیةالش عودي (ملیار٠٫٢البالغة ومس ٣١لایر س

ألسعار العموالت السائدة في السوقملیار٠٫٢: ٢٠١٥دیسمبر  .وبنود متنوعةلایر سعودي) وفقاً

االستثمارات-٩

نسبة 
الملكیة 

٪

الحصة في الملكیة

الشركات الزمیلة

٢٠١٦
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٣٣٫٣٣٤٧٨٫١٥٠٤٨٥٫٣٦٩شركة الخلیج لصناعة البتروكیماویات

٣٠٫٤٠١٠٦٫٣٠٠١٢٤٫٦٧٧شركة الخلیج لدرفلة األلمنیوم
٣٠٫٠٠١٫٨٨٥٫٨١٥٢٫٣٧٢٫٨٧٣شركة معادن للفوسفات

٢٥٫٠٠٩٦٫٢٤٠١٢٥٫٠٠٠الشركة العربیة السعودیة لالستثمار الصناعي 
٢٤٫٨١١٫٦٤٣٫٢٨٨١٫٤٦٨٫٨٤٧شركة مرافق الطاقة والماء في الجبیل وینبع (مرافق)

٢٠٫٦٢٢٫٠١٧٫٢٨٤١٫٩٤٣٫٣٣٤ش.م.ب (ألبا)–شركة ألمنیوم البحرین 
٢٠٫٠٠٣١٩٫٧٦٨٢٩٤٫٩١٢الشركة الوطنیة لنقل الكیماویات

١٥٫٠٠١٫٥٨٧٫٥٤٠١٫٣٦٤٫٣٩٤شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 
٩٣٩٫٩٤٥٩٠٢٫٩٣٥أخـــرى

٩٫٠٧٤٫٣٣٠٩٫٠٨٢٫٣٤١
ةالمشتركالمشاریع 

شركة ساینوبیك/سابك تیانجین للبتروكیماویات 
٥٠٫٠٠٣٫٥٠٨٫٦٧٧٣٫٢٢١٫٥٥٥المحدودة

٥٠٫٠٠٣٩٦٫٩٩٨٤٥٤٫٠٧٣شركة سابك اس كي نكسلین المحدودة  
١٢٫٩٨٠٫٠٠٥١٢٫٧٥٧٫٩٦٩

حتى تاریخ االستحقاق االستثمارات المقتناة
٣٫٤٨٥٫٩٦٥٣٫٣٧٧٫٨٤٧صكوك وسندات

االستثمارات المتاحة للبیع
٤٨٥٫٨٢٩٥٤٢٫٩٧٤استثمارات في أوراق مالیة مدرجة و غیر مدرجة

١٦٫٩٥١٫٧٩٩١٦٫٦٧٨٫٧٩٠



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-١٨-

تتمة-االستثمارات-٩

في الشركات المستثمر بھا بموجب طریقة حقوق الملكیة على النحو التالي:االستثماراتكانت حركة 

٢٠١٦
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٢٫٧٥٧٫٩٦٩١١٫٣٨٤٫٩٧١رصید بدایة السنة

٨٧٥٫٩٣٥١٫١٩٢٫٠٢٦الحصة في أرباح الشركات المستثمر بھا بموجب طریقة حقوق الملكیة
٥٩٫٧٨٧٩٧٩٫٤٥٥والتسویات اإلضافات 

)٧٩٨٫٤٨٣()٧١٣٫٦٨٦(توزیعات أرباح مستلمة

١٢٫٩٨٠٫٠٠٥١٢٫٧٥٧٫٩٦٩رصید نھایة السنة

الشركات الزمیلة
تم تأسیس الشركة الوطنیة لنقل الكیماویات، وشركة مرافق، وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن للفوسفات

في المملكة العربیة السعودیة، بینما تم تأسیس شركة الخلیج لصناعة والشركة العربیة السعودیة لالستثمار الصناعي
شكل رئیسي األخرى باالستثماراتالبتروكیماویات، وشركة الخلیج لدرفلة األلمنیوم، وشركة ألبا في مملكة البحرین. تشمل 

استثمارات في شركات زمیلة لشركات تابعة لشركة سابك لوكسمبورج إس. إیھ. آر. إل.

المشاریع المشتركة

شركة سابك اس كي نكسلین المحدودة  
وشركة شركة سابك لالستثمارات الصناعیة (شركة تابعة مملوكة بالكامل لسابك)، قامت كل من ٢٠١٥خالل عام 
. لمحدودةایات الكوریة (اس كي غلوبال كیمیكال) بتأسیس مشروع مشترك باسم شركة سابك اس كي نكسلینالبتروكیماو

وبولیمر باقة من مواد كتنتج نع انكسلین وإقامة مصالتتمثل أھداف ھذا المشروع المشترك في شراء العالمة التجاریة لتقنیة 
أولسان بجمھوریة كوریا الجنوبیة.اإلیثیلین/أولیفینات ألفا عالیة األداء في مدینة 

المتاحة للبیعاالستثمارات
.اماًھفي أوراق مالیة مدرجة وغیر مدرجة حصص ملكیة في شركات ال تمارس المجموعة علیھا تأثیراًاالستثماراتتمثل 



لھاوالشركات التابعةالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-١٩-

الممتلكات والمصانع والمعدات–١٠

األراضي والمباني
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

المصانع والمعدات
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

األثاث والتركیبات 
والسیارات

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

األعمال اإلنشائیة 
تحت التنفیذ

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

اإلجمــالي
٦٢٠١

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

اإلجمــالي
٥٢٠١

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

التكلفة:
٣٠٫٨٤٧٫٩٦٠٢٤٩٫٧٩٥٫٦٣٢٥٫٤٣٣٫٤٨٩٣٢٫٤٦٥٫٨٥٧٣١٨٫٥٤٢٫٩٣٨٣٠٣٫٧٦٤٫٤٠٦في بدایة السنة

٢٦١٫٠٦٤٤٫١٩٨٫٥٢٨١٢٥٫٣٤٣١١٫٥٤٥٫٢٦١١٦٫١٣٠٫١٩٦٢١٫٠٣٦٫٩٢١اإلضافات
)٣٫٣٩٢٫٢٨٦()٣٫٩٠٥٫٨٨٣()١٨٫١٢٢٫١٥٥(١٫١٩١٫٣٧٧١٢٫٧٦١٫٨٢٤٢٦٣٫٠٧١تحویالت/ استبعادات

)٢٫٨٦٦٫١٠٣()٢٫٣٤٥٫٣١٣()٣٣٨٫٦١٨()٤٠٫٢٠٩()١٫٧٧٣٫١٠٩()١٩٣٫٣٧٧(تسویات ترجمة عمالت أجنبیة
٣٢٫١٠٧٫٠٢٤٢٦٤٫٩٨٢٫٨٧٥٥٫٧٨١٫٦٩٤٢٥٫٥٥٠٫٣٤٥٣٢٨٫٤٢١٫٩٣٨٣١٨٫٥٤٢٫٩٣٨في نھایة السنة

االستھالك واالنخفاض في القیمة: 
١٤٥٫٣٨٥٫٢٢١١٣٤٫٨٩٣٫٣٥٨-١٣٫٣٤٨٫٦٤٢١٢٨٫٨٥٥٫٥٨٥٣٫١٨٠٫٩٩٤في بدایة السنة 
١٣٫٨٥٦٫١٣٦١٣٫٧٥٨٫٢٤٤-١٫٠٣٦٫٢١٧١٢٫٣٤٣٫٣٤٨٤٧٦٫٥٧١المحمَّل للسنة 

١٫٤٦٧٫٥٠٦٧٨٠٫٦١٥--١٫٤٦٧٫٥٠٦-انخفاض في القیمة
)٢٫٤٩٤٫٩٥٤()١٫٢٠٦٫٠٩٠(-)٩٣٫٧٤٠()١٫٦٤٥٫٩٤٦(٥٣٣٫٥٩٦استبعاداتتحویالت/ 

)١٫٥٥٢٫٠٤٢()١٫٠٨٩٫٢٩١(-)٢٤٫٨٤٩()٩٦٠٫٤٤١()١٠٤٫٠٠١(تسویات ترجمة عمالت أجنبیة
١٤٫٨١٤٫٤٥٤١٤٠٫٠٦٠٫٠٥٢٣٫٥٣٨٫٩٧٦١٥٨٫٤١٣٫٤٨٢١٤٥٫٣٨٥٫٢٢١في نھایة السنة

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٦١٧٫٢٩٢٫٥٧٠١٢٤٫٩٢٢٫٨٢٣٢٫٢٤٢٫٧١٨٢٥٫٥٥٠٫٣٤٥١٧٠٫٠٠٨٫٤٥٦دیسمبر ٣١في 
٢٠١٥١٧٫٤٩٩٫٣١٨١٢٠٫٩٤٠٫٠٤٧٢٫٢٥٢٫٤٩٥٣٢٫٤٦٥٫٨٥٧١٧٣٫١٥٧٫٧١٧دیسمبر ٣١في 



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٠-

تتمة-الممتلكات والمصانع والمعدات -١٠

تمثل األعمال اإلنشائیة تحت التنفیذ، بشكل رئیسي، توسعة المصانع القائمة والمشاریع الجدیدة. بلغت النفقات المالیة 
ملیار ریـال سعودي).٠٫٢: ٢٠١٥(٢٠١٦ملیار ریـال سعودي خالل عام ٠٫٣المرسملة

٢: ٢٠١٥دیسمبر٣١ریـال سعودي (ملیار ٢تشتمل األراضي والمباني على مبلغ قدره ، ٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
ملیار ریـال سعودي) ویمثل تكلفة األراضي المملوكة. إن األراضي المقام علیھا المصانع والمرافق الخاصة ببعض 

تراوح تالشركات التابعة في المملكة العربیة السعودیة مستأجرة بعقود قابلة للتجدید من الھیئة الملكیة للجبیل وینبع لفترات 
سنة. تم رھن بعض الممتلكات والمصانع والمعدات لبعض الشركات التابعة في المملكة العربیة السعودیة ٣٠إلى ٢٥من 

للقروض  ألجل الممنوحة لھا.طویلة الصالح صندوق التنمیة الصناعیة السعودي ضماناً

ترداد إلى القیمة القابلة لالس(شركة تابعة)االنخفاض في القیمة اعاله، ھبوط قیمة بعض آالت ومعدات شركة ابن رشدیمثل
نتیجة لزیادة المعروض في السوق مما أدى إلى تدني مستویات الربحیة في شركة ابن رشد.

:یتعلق ھذا االنخفاض في القیمة بما یلي

٢٠١٦
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٧٠٥٫٣٦٢٣٧٥٫٢٠٦المتعلق بسابك في القیمةاالنخفاض 
٧٦٢٫١٤٤٤٠٥٫٤٠٩المتعلق بحقوق الملكیة غیر المسیطرةفي القیمةاالنخفاض 

١٫٤٦٧٫٥٠٦٧٨٠٫٦١٥

، على أساس قیمة ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ٦٫٣٦٨تم احتساب القیمة القابلة لالسترداد والبالغة 
االستخدام للوحدة المدرة للنقدیة كما تم تحدیدھا من قبل إدارة شركة ابن رشد، والتي تتكون من صافي الموجودات التشغیلیة 

لموازنات التي تم تحدیدھا باستخدام ا–قیمة االستخدام للوحدة المدرة للنقدیة، تم خصم التدفقات النقدیة تحدید للشركة. عند 
٢٠٣٥قبل احتساب الزكاة حتى عام ٪٤٩٫٩بواقع –لمعتمدة من قبل إدارة شركة ابن رشد لفترة خمس سنوات المالیة ا

لألعمار االنتاجیة المقدرة لآلالت والمعدات ذات الصلة. إن احتساب قیمة االستخدام یتأثر بشكل ھام بالتغیرات  وذلك وفقاً
في االفتراضات الرئیسیة التالیة: 

المستقبلیة تحسینات األداء·
معدل الخصم المستخدم في تقدیرات التدفقات النقدیة ·
أسعار وكمیات البیع·

الموجودات غیر الملموسة-١١
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١١٫٨٠٧٫٥٦٦١١٫٩٧٧٫٢٩١شھرة

ائم عمالء وبراءات اختراع وعالمات تجاریة وق
٣٫٩٥٥٫٩٧٨٣٫٥٥٩٫٧٨٦وموجودات غیر ملموسة أخرى

٤٧٠٫٦٢٠١٫٠٠٨٫٩٤١تكالیف ما قبل التشغیل

١٦٫٢٣٤٫١٦٤١٦٫٥٤٦٫٠١٨



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢١-

تتمة-الموجودات غیر الملموسة -١١

الشھرة
دیسمبر كاآلتي:٣١كانت حركة الشھرة المسجلة من قبل المجموعة كما في 

٢٠١٦
الریاالت (بآالف 

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١١٫٩٧٧٫٢٩١١٢٫٥٢٤٫٢٢٠في بدایة السنة

)٥٤٦٫٩٢٩()١٦٩٫٧٢٥(فروقات تحویل عمالت أجنبیة
١١٫٨٠٧٫٥٦٦١١٫٩٧٧٫٢٩١في نھایة السنة

مراجعة االنخفاض في القیمة
على اختبار االنخفاض في قیمة الشھرة الذي تم إجراؤه على مستوى المجموعة خالل السنة المنتھیة في  دیسمبر ٣١بناًء

أي انخفاض في قیمتھا. وال یوجد، ٢٠١٦

على احتساب  ة وموذلك على أساس التدفقات النقدیة المخصالقیمة المستخدمةتم تحدید قیمة الشھرة القابلة لالسترداد بناًء
المبنیة على التدفقات النقدیة المتوقعة للوحدات المولدة للنقدیة ذات الصلة والمعتمدة من اإلدارة لفترة خمس سنوات. وقد تم 

على مدى فترة توقعات التدفقات النقدیة التي تزید عن خمس سنوات. تعتقد اإلدارة بأن نھائياستخدام معدل نمو تقدیري
عن متوسط معدل النمو للمدى طویل األجل المستخدم في النشاط ذو الصلة. إن معدل الخصم معدل النمو التقدیري ال یزید 

أن ستخدمة القیمة المالمستخدم كان قبل احتساب الضریبة ویعكس مخاطر محددة تتعلق بالنشاط ذو الصلة. تبین من طریقة 
بالتغیرات في افتراضات أ ومعدل داء النشاط ومعدالت النمو على المدى الطویلاحتساب القیمة القابلة لالسترداد یتأثر كثیراً

الرأسمالیة خالل الفترة النھائیة.األعباءافتراضات والنمو النھائي ومعدل الخصم ورأس المال العامل 

الموجودات غیر المتداولة األخرى-١٢
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٫٦٦٠٫١٦٢١٫٥٠٢٫٨٢٩من الموظفین لقاء تملیك وحدات سكنیةمبالغ مستحقة

١٫٤٩٧٫٨٠١٦٦٢٫٣٠٣ضرائب مؤجلة
٥٦٢٫٧٤٣٥٠٢٫١٨٨سلف للموظفین

٢٠٤٫٨٤٤٥١٣٫٧٣١مدفوعات ضرائب مستردة
١٫٢٦٥٫٦٧١١٫٥٩٣٫٥٦٩أخرى

٥٫١٩١٫٢٢١٤٫٧٧٤٫٦٢٠

برنامج تملیك الوحدات السكنیة 
قامت سابك وبعض الشركات التابعة بتطبیق برامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین، وبموجبھا یمنح الموظفون المؤھلون 
فرصة شراء وحدات سكنیة یتم إنشاؤھا من قبل سابك وبعض الشركات التابعة. تسدد تكلفة األراضي وتكالیف اإلنشاء 

لكیة ھذه الوحدات السكنیة للموظفین بعد سداد كامل المبلغ المستحق.سنة. تنتقل م٢٠المباشرة من قبل الموظفین على مدى 

الضرائب المؤجلة
ارج ختتعلق الضرائب المؤجلة بشركات تابعة لشركة سابك لوكسمبورج إس. إیھ. آر. إل. العاملة في العدید من الدول

العربیة السعودیة.ةالمملك



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٢-

تتمة-الموجودات غیر المتداولة األخرى -١٢

مدفوعات ضرائب مستردة
یتعلق ھذا الرصید باسترداد مدفوعات الضرائب من شركة (جنرال الیكتریك) نتیجة التفاقیة سعر الشراء المتعلقة 

ھولدینغ بي. في. وھي شركة تابعة لشركة سابك لكسمبورج إس إیھ. آر. انوفیتف بالستیكسباالستحواذ على شركة سابك 
إل.

أخرى
لمقاولین وبشكل أساسي على "أخرى"یشتمل بند  ا بطریقة المستثمر فیھالشركات بعضلةض مقدموقرمبالغ مدفوعة مقدماً

ألسعار العموالت السائدة لایر سعودي) ملیار٠٫٦: ٢٠١٥دیسمبر ٣١لایر سعودي (ملیار٠٫٦بلغت حقوق الملكیة  وفقاَ
.متنوعةوبنود في السوق 

القروض طویلة األجل-١٣
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
قروض ألجل

٤٢٫٠٦٠٫٣٩١٤٩٫٠٠٧٫٦٠٩قروض تجاریة-
٣٫٥٦١٫٠٠٠٤٫٤٤١٫٢١٩صندوق االستثمارات العامة-
٢٫٣٧٥٫٩٥٠٢٫٧٩٠٫٦٨٣صندوق التنمیة الصناعیة السعودي-

٤٧٫٩٩٧٫٣٤١٥٦٫٢٣٩٫٥١١

٨٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٫٠٠٠سندات دین
٦٫٧٠٦٫٧٨١٦٫٨٢٣٫٧٨١سندات

٦٢٫٧٠٤٫١٢٢٧٣٫٠٦٣٫٢٩٢طویلة األجلإجمالي قروض

 : ً )١٣٫٣٠٦٫٠٥٦()١٣٫٢٢٦٫٨٩٥(الجزء المتداول من القروض طویلة األجلناقصا
)٤٧٧٫٨٥٩()٣٧٦٫٣٩٥(تكالیف معامالت

٤٩٫١٠٠٫٨٣٢٥٩٫٢٧٩٫٣٧٧

القروض ألجل
حصلت المجموعة على قروض لتمویل استثماراتھا. یستحق سداد ھذه القروض بمعدالت عمولة متفاوتة، تتماشى مع 
األحكام المنصوص علیھا بكل اتفاقیة. تم رھن بعض ممتلكات ومصانع ومعدات لبعض الشركات التابعة مقابل قروض 

ممنوحة لھم. 

العامة وصندوق التنمیة الصناعیة السعودي تسدد على أقساط راتاالستثماإن القروض ألجل الممنوحة من قبل صندوق 
العامة ألعباء مالیة بمعدالت متفاوتة بینما تخضع قروض صندوق االستثماراتنصف سنویة. تخضع قروض صندوق 

على اتفاقیات تلك القروض.وأتعاب إداریةالتنمیة الصناعیة السعودي ألتعاب مدفوعة مقدماً سنویة بناًء

داتالسن
:٢٠١٦دیسمبر ٣١فیما یلي السندات القائمة كما في 

بي. في. وھي شركة تابعة لسابك لكسمبورج إس. إیھ. آر. إل. ٢أصدرت شركة سابك كابیتال ،٢٠١٣أكتوبر ٣بتاریخ 
ین . تم استخدام المتحصالت في سداد د٪٢٫٦٢٥ملیار دوالر أمریكي بمعدل عمولة ١سندات (مدتھا خمس سنوات) بمبلغ 

خارجي.
ملیون یورو ٧٥٠بي. في. سندات (مدتھا سبع سنوات) بمبلغ ١أصدرت شركة سابك كابیتال ،٢٠١٣نوفمبر ٢٠بتاریخ 
نوفمبر ٢٨ملیون یورو تاریخ استحقاقھا في ٧٥٠بمبلغ سابقة. تم استخدام المتحصالت لتسویة سندات٪٢٫٧٥بمعدل 
٢٠١٣ .



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٣-

تتمة-القروض طویلة األجل -١٣

تتمة-السندات
٢٨٫٧قدمت سابك ضمانات للسندات ولبعض القروض ألجل التي حصلت علیھا بعض الشركــات التابعة، والتي بلغت 

ملیار ریـال سعودي).٢٩٫٢: ٢٠١٥دیسمبر ٣١(٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیار ریـال سعودي كما في 

سندات الدین
االستثماراتسندات دین غیر مضمونة (طرح خاص) مع صندوق اصدار ، اتفاقیة ٢٠٠٩دیسمبر ٢٩وقعت سابك، بتاریخ 

بالكامل وتستحق الدفع االصدارات ملیار ریـال سعودي، تم سحب تلك ١٠العامة على عدة إصدارات بمبلغ إجمالي قدره 
٢٠١٦ر دیسمب٣١ملیار لایر سعودي كما في ٣تم إعادة تبویب ثالثة اصدارات بقیمة سنوات من تاریخ إصدارھا.٧بعد 

تحت بند الجزء المتداول من القروض طویلة األجل. 

جدول السداد للقروض طویلة األجل

للقروض طویلة األجل:اإلجماليفیما یلي جدول السداد
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٣٫٣٠٦٫٠٥٦-٢٠١٦
٢٠١٧١٣٫٢٥٣٫٧٢٣١٥٫٩١٩٫٨٦٢
٢٠١٨١٥٫٣٤٤٫٥٧٦١٣٫٩٠٤٫٢٩٧
٢٠١٩٥٫٨١٠٫٥٨٠٣٫٥٣٠٫٩٢٠
٢٠٢٠٦٫٥٤١٫٧٨٢٨٫٣٨٨٫٦٥٧

٢١٫٧٥٣٫٤٦١١٨٫٠١٣٫٥٠٠ما بعدھا
٦٢٫٧٠٤٫١٢٢٧٣٫٠٦٣٫٢٩٢اإلجمالي

الذمم الدائنة-١٤
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٦٫٣٢٩٫٩١١١٦٫٤٧٥٫٣٧٦ذمم دائنة تجاریة

٢٩٫٧٩٤٣٩٫٨١٠)٢٧مبالغ مستحقة إلى شركاء أجانب في شركات تابعة (إیضاح 

١٦٫٣٥٩٫٧٠٥١٦٫٥١٥٫١٨٦



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٤-

المستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرىالمبالغ -١٥
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٤٫١٠٨٫٦٣٧٤٫٢٣١٫٠٧٨مطلوبات مستحقة 

١٫٧١٢٫٤٥٠١٫٩٧٢٫٩٦٢مستحقات تتعلق بالموظفین
١٫٢٢٥٫٦٣٦١٫١٣٩٫٣٩٤توزیعات أرباح مستحقة 

٨٢٠٫٢٦٦٨٨٢٫٩٠٣ضرائب مستحقة
٣٧٤٫٥٥٩٤٢٥٫٧١٠محتجزات عقود دائنة

٤٢٨٫٢٠١-تسھیالت بنكیة قصیرة األجل
٧٨٫٠٢٢١٥٤٫٧٥٨)٣١المتداول (ایضاح الجزء -إیجار رأسمالي 

٨١٨٫٢٨٨١٫٩١٥٫٠٠٤أخـرى
٩٫١٣٧٫٨٥٨١١٫١٥٠٫٠١٠

الضرائب المستحقة على الشركاء األجانب وكذلك على بعض الشركات األجنبیة.على اعالهتشمل الضرائب المستحقة
دائنة متنوعة.أعباء مالیة مستحقة على القروض وذمم خرى" بشكل أساسي على "أیشتمل بند

الزكاة-١٦
تتلخص حركة مخصص الزكاة الخاص بالمجموعة بما یلي:

٢٠١٦
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٫٦٣٣٫٤٧٣٢٫٢٠١٫٦٥١في بدایة السنة

٣٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫١٠٠٫٠٠٠مجنب خالل السنة
)٢٫٦٦٨٫١٧٨()٢٫٢٤٧٫١٣٧(مدفوع خالل السنة

٣٣٦٫٣٨٦٫٢١٫٦٣٣٫٤٧٣في نھایة السنة

وحدة بناء على قوائم مالیة مللھیئة العامة للزكاة والدخلتقدم سابك وشركاتھا التابعة المملوكة بالكامل إقراراتھا الزكویة 
ة.بالكامل إقراراتھا الزكویة بشكل مستقل لكل شركلھامنفصلة تعد فقط لھذا الغرض. تقدم الشركات التابعة غیر المملوكة

وسددت الزكاة ٢٠١٥دیسمبر ٣١السنوات حتى والدخل لكافةللھیئة العامة للزكاة قامت سابك بتقدیم اإلقرارات الزكویة 
لھذه اإلقرارات وتم الحصول على شھادات الزكاة المتعلقة بھذه السنوات. تم إنھاء الربوط الزكویة مع  لھیئة االمستحقة وفقاً

.٢٠١٥دیسمبر ٣١والدخل حتىالعامة للزكاة 



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٥-

ىالمطلوبات غیر المتداولة األخر-١٧
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٧٩٤٫٩٦٠٨٥٦٫٩٦٤)٣١التزامات بموجب عقود إیجار رأسمالي (ایضاح 

٩٩٧٫٨٥٠٩٩٣٫٨٢٦ضریبة مؤجلة
١٫٣٩٢٫٣٢٦١٫٨٨٤٫٧٤٩أخرى

٣٫١٨٥٫١٣٦٣٫٧٣٥٫٥٣٩

اسي . بینما یشتمل بند "أخرى" بشكل أسضرائب مؤجلة مسجلة في الشركات التابعة األجنبیةالمؤجلة أعاله،تمثل الضرائب 
)١٢إیضاح-مستردة من شركة جنرال إلیكتریك مدفوعات ضرائب مستحقة بالنیابة عن شركة جنرال إلیكتریك (على 

األجل.ومطلوبات أخرى طویلةومخصصات ضرائب متعلقة بشركات تابعة أجنبیة

منافع الموظفین-١٨
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٢٫٠٨٢٫١٢٩١١٫٤٨٤٫٥٤٩مكافأة نھایة الخدمة 

١٫٠٢٠٫٨٦٤٩٣١٫٩٤٤برنامج ادخار الموظفین
٦٦٫٤٨٠٣٢٥٫٨٣٤برنامج التقاعد المبكر 

١٣٫١٦٩٫٤٧٣١٢٫٧٤٢٫٣٢٧

رأس المال-١٩
ریـال سعودي كما في ١٠ملیار سھم، قیمة كل سھم ٣ملیار ریـال سعودي من ٣٠یتكون رأس مال شركة سابك البالغ 

.٢٠١٥و٢٠١٦دیسمبر٣١

االحتیاطیات-٢٠

االحتیاطي النظامي
ألحكام نظام الشركات السعودي، یجب على سابك أن تحول  من صافي الدخل السنوي الموحد إلى االحتیاطي ٪١٠طبقاً

وحیث أنھ تم تحقیق ذلك فعالً، قررت سابك التوقف عن النظامي حتى یبلغ مجموع ھذا االحتیاطي نصف رأس المال.
إجراء مثل ھذا التحویل. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.

االحتیاطي العام
للنظام األساسي  معیة العامة للمساھمین تكوین احتیاطي عام وذلك بالتخصیص من األرباح المبقاة. یحق للجلسابك،طبقاً

یمكن زیادة أو تخفیض ھذا االحتیاطي العام بقرار من المساھمین. إن ھذا االحتیاطي قابل للتوزیع. 



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٦-

حقوق الملكیة غیر المسیطرة-٢١
بالشتتعلقتم إظھار حقوق الملكیة غیر المسیطرة والتي  ز ركات التابعة في المملكة العربیة السعودیة في قائمة المركأساساً

المالي الموحدة ضمن حقوق الملكیة. تم إظھار حصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة في صافي نتائج الشركات التابعة كبند 
وحدة كاآلتي:مستقل في قائمة الدخل الموحدة. كانت حركة حقوق الملكیة غیر المسیطرة في قائمة المركز المالي الم

٢٠١٦
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٤٧٫٩٣٣٫١٣٧٤٨٫٨٨٦٫٠١١في بدایة السنة

٧٫٢١٠٫٠٤١٨٫٦٤٥٫١١٨حصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة خالل السنة
)٩٫٥٩٧٫٩٩٢()٧٫٨٦٤٫٤٥٠(توزیعات أرباح مدفوعة وأخرى 

٤٧٫٢٧٨٫٧٢٨٤٧٫٩٣٣٫١٣٧نھایة السنةفي 

المصاریف البیعیة والعمومیة واإلداریة-٢٢
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٤٫٩٨٢٫٣٩٩٥٫٣٢٩٫١١٧بیع وتوزیع

٣٫٢٣٦٫٦٧٧٣٫٤٣٤٫٧٦٨تكالیف موظفین
٢٫٠٨٠٫٧١٠٢٫٣٥٠٫٣٠٩إداریة وعمومیة

١٫٩٩٦٫٩١٤٢٫٢٥٧٫٢٦٨تقنیة وابتكار
٣٦٧٫٥٤٣٣٥٦٫٣٦٢استھالك وإطفاء

١٢٫٦٦٤٫٢٤٣١٣٫٧٢٧٫٨٢٤

اإلیرادات األخرى، صافي -٢٣
٢٠١٦

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٫٥٦٩٫٠٣٧٦٥٤٫٤٩٩إیرادات ودائع ألجل

٥١٦٫٠٢٠٦٥٦٫٩٧٦متنوعة
٢٫٠٨٥٫٠٥٧١٫٣١١٫٤٧٥

یشتمل بند "متنوعة" على مطالبات تأمین مستحقة ونتائج استبعاد الممتلكات والمصانع والمعدات وفروقات تحویل العمالت 
األجنبیة وبنود أخرى.

ربح السھم-٢٤
.٢٠١٥و٢٠١٦دیسمبر٣١متوسط عدد األسھم القائمـة كما في تم احتســاب ربح السھم على أساس



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
سعودیة)(شركة مساھمة 

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٧-

المعلومات القطاعیة-٢٥
تتكون عملیات المجموعة من قطاعات األعمال الرئیسة التالیة:

یشتمل على الكیماویات والبولیمرات والبالستیكیات المبتكرة.:قطاع الكیماویات
یشتمل على منتجات األسمدة.:قطاع المغذیات الزراعیة

یشتمل على منتجات الحدید والصلب.:قطاع المعادن
یشتمل على عملیات المركز الرئیس ومراكز التقنیة واالبتكار واألنشطة االستثماریة وشركة سابك لالستثمارات الصناعیة.:الرئیسالمركز

قطـــــاع الكیماویات
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

قطـاع المغذیات 
الزراعیة

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

قطـاع المعــادن
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

المركـــز الـرئیس
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

تسویات وحذوفات عند 
توحید القوائم المالیة
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

اإلجـمالــي
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٦دیسمبر ٣١

٦٠٥٫٨٢٦٫١٣٢)٣٣١٫٨٢٣٫٤٤(٨٤٠٫٣١٥٫١٥٦٣١٢٫٧٠١٫٤٣٢٢٫٠٠٩٫٩٤٦٢٫٦٢٣٫٧المبیعات

٩١٠٫٧٨٦٫٣٥٠٢٫٦٨٩٫١٩١٠٫٠٧١٫٤٠)٣٥٩٫٧٥٤(٤٢٨٫٩٩٥٫٣٤٥٩٠٫١٩٢٫١)ةخسارال(إجمالي الربح

٨٤٣٫٨٣٨٫١٧)٧٥٦٫٧٢٢٫٢٣(٠٥٩٫٩٧٩٫١٨)١٧٧٫٣٤٦٫١(٦٢٣٫٧٩١٫٢٢٠٩٤٫١٣٧٫١)ةخسارال(صافي الدخل

٨٥٨٫٨٩٢٫٣١٦)٣٨٨٫٣٥٦٫١٦٤(٠٤٧٫٤٨٩٫٢٢٨٦٩١٫٨٩٥٫١٢٩٣٠٫٤٩٠٫١٩٣٧٣٫٥٧٨٫٢٢٠إجمالي الموجودات

٢٣٥٫٥٦٦٫١٠٦)٤٤٨٫١٥٩٫٩٩(٥٦٥٫٤١٦٫١٤٨٨٤١٫٠٠٢٫٢٥٥٧٫٤٥١٫٤٧٢٠٫٨٥٤٫٥٠إجمالي المطلوبات

٢٠١٥دیسمبر ٣١

١٤٨٫٠٨٥٫٧٤١)٤٧٫٨٧٥٫٦٥٥(١٧٠٫٧١٨٫١٣٢٥٫٩٦٥٫٥٠٩١٠٫٦٦٨٫٤٦٨٨٫٦٠٩٫٢٨٧المبیعات

٣٫٧٠٤٫٠١١٣٫٣٥٦٫٣٠٥٤٣٫٠٢٧٫٧٦٠)٧٣٨٫٣٤٣(٣٣٫٩٩٣٫٥٠٨٢٫٧١٢٫٢٧٩)ةراخسال(إجمالي الربح

١٨٫٧٦٨٫٦٩٠)٢٥٫١٣٨٫٣٤٧(٢١٫٥٣١٫٠٩٦)١٫٤٥٧٫٦٤٥(٢١٫٢٨٨٫٩١٣٢٫٥٤٤٫٦٧٣)ةخسارال(صافي الدخل

٣٢٨٫٢١٩٫١٥٤)١٦٤٫٦٥٢٫١٤٠(٢٣٠٫٠٦٨٫٦٢٩١٣٫٧٩٧٫١٧٢٢١٫٠٣٢٫٩٩٠٢٢٧٫٩٧٢٫٥٠٣إجمالي الموجودات

١١٨٫٣٦١٫٩٦٨)٩٨٫٣٨٠٫١٥٢(١٥٢٫٦٦٩٫١٠٨٢٫٣٠٨٫٣٧٦٤٫٦٤٧٫٤٤١٥٧٫١١٧٫١٩٥إجمالي المطلوبات
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٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٨-

تتمة-المعلومات القطاعیة-٢٥

یتضمن إجمالي صافي النتائج للقطاعات أعاله الحصص في نتائج الشركات التابعة والزمیلة. كما تتضمن مبالغ إجمالي 
في الشركات التابعة.االستثماراتالموجودات للقطاعات أرصدة حسابات 

الرئیسیة لمنتجاتیتركز جزء كبیر من الموجودات التشغیلیة للمجموعة في المملكة العربیة السعودیة. إن األسواق 
المجموعة من الكیماویات ھي أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة والشرق األوسط ودول آسیا والمحیط الھادئ. تتركز 
األسواق الرئیسیة لقطاع المغذیات الزراعیة بالمجموعة، بشكل رئیسي، في جنوب شرق آسیا واسترالیا ونیوزلندا وأمریكا 

ق األوسط. أما مبیعات قطاع المعادن فتتركز، بشكل رئیسي، في المملكة العربیة السعودیة ودول الجنوبیة وأفریقیا والشر
مجلس التعاون الخلیجي. إن أنشطة المركز الرئیس تتركز في المملكة العربیة السعودیة.

األدوات المالیة وإدارة المخاطر-٢٦
ة ، والذمم المدینة واألرصدة المدینواالستثمارات قصیرة األجل، نقد وما یعادلھالتتكون األدوات المالیة، بشكل رئیسي، من 

في األوراق المالیة، والدفعات المقدمة، والتسھیالت البنكیة قصیرة االستثماراتاألخرى، واألدوات المالیة المشتقة، و
.المستحقة الدفع، والقروض طویلة األجل، والمطلوبات األخرىوالمبالغ األجل، والذمم الدائنة، 

تمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالیة. ال -مخاطر االئتمان
یوجد لدى المجموعة تركیز ھام لمخاطر االئتمان. یتم االحتفاظ بالنقدیة لدى بنوك ذات تصنیف ائتماني جید. یتم إظھار 

المشكوك في تحصیلھا.رصید الذمم المدینة بعد خصم مخصص الدیون

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتقلبات في أسعار العموالت -مخاطر أسعار العموالت 
السائدة في السوق. ال یوجد لدى المجموعة موجودات ھامة طویلة األجل مرتبطة بعموالت، لكن لدیھا مطلوبات مرتبطة 

. تقوم المجموعة بإدارة قروضھا ذات أسعار العموالت العائمة باستخدام مقایضات ٢٠١٦ر دیسمب٣١بعموالت كما في 
) والتي لھا تأثیر اقتصادي على تحویل القروض من قروض بعمولة متقلبة إلى قروض ٢٨أسعار العموالت (إیضاح 

ر المجموعة مع الطرف اآلختتبادلالحق في أن ، ات أسعار العموالت، عند ممارستھااتفاقیات مقایضتمنح بعمولة ثابتة. 
السمیة والتي یتم احتسابھا على أساس المبالغ ا–في فترات محددة –الفرق بین أسعار العقود بعمولة ثابتة وبعمولة متقلبة 

األصلیة المتفق علیھا. 

مالیة. المتعلقة باألدوات التمثل الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفیر األموال للوفاء بالتزاماتھا -مخاطر السیولة 
تحدث مخاطر السیولة عند عدم التمكن من بیع أصل مالي ما خالل فترة قصیرة، بمبلغ یقارب قیمتھ العادلة. تدار مخاطر 

السیولة وذلك بمراقبتھا بانتظام للتأكد من توفر السیولة الكافیة للوفاء بأیة التزامات مستقبلیة.

تم تالناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي. تمثل المخاطر-مخاطر العمالت 
تقوم المجموعة بمراقبة التغیرات في أسعار معظم معامالت المجموعة باللایر السعودي والیورو والدوالر األمریكي. 

لذلك. الصرف األجنبي وتحمل آثارھا على القوائم المالیة الموحدة وفقاً

ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بین أطراف راغبة -قیمة العادلة لألدوات المالیة ال
لمبدأ التكلفة التاریخیة، فإنھ یمكن أن تنتج  في ذلك وبشروط تعامل عادلة. وحیث أنھ یتم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً

والقیمة العادلة. تعتقد اإلدارة بأن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ال تختلف كثیراًفروقات بین القیمة الدفتریة 
عن قیمتھا الدفتریة.

المعامالت مع الشركاء األجانب في الشركات التابعة-٢٧
تقوم بعض الشركات التابعة لشركة سابك، خالل دورة أعمالھا العادیة، ببیع منتجاتھا إلى الشركاء األجانب بموجب اتفاقیات 

٢٠١٦دیسمبر ٣١ریـال سعودي خالل السنة المنتھیة في ملیار٩٫١التسویق والبیع. بلغت المبیعات للشركاء األجانب 
ملیار ریـال سعودي). كما یقوم بعض الشركاء األجانب بتقدیم خدمات التقنیة واالبتكار وخدمات أخرى ١٠٫٥: ٢٠١٥(

لالتفاقیات المبرمة. تم إظھار المبالغ المستحقة من/ إلى الشركاء األجانب في  لبعض الشركات التابعة لشركة سابك طبقاً
، على التوالي.١٤و٦اإلیضاحین 
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٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٩-

مشتقةاألدوات المالیة ال-٢٨

أدوات مالیة مشتقة تشمل مقایضات أسعار عموالت. بلغ الرصید المتبقي من القیمة االسمیة والقائم كما في المجموعةلدى 
ملیار ریـال سعودي).٣٫٩: ٢٠١٥دیسمبر ٣١ملیار ریـال سعودي (٢٫٥بموجب ھذه االتفاقیات ٢٠١٦دیسمبر ٣١

توزیع صافي الدخل-٢٩

إبریل ١١ھـ (الموافق ١٤٣٧رجب ٤العمومیة للمساھمین، خالل اجتماعھا السنوي المنعقد بتاریخ صادقت الجمعیة 
على النحو التالي:٢٠١٥دیسمبر ٣١) على توزیع صافي دخل السنة المنتھیة في ٢٠١٦

یعات ریـال سعودي للسھم الواحد) تضمنت توز٥٫٥ملیار ریـال سعودي (بواقع ١٦٫٥توزیع أرباح نقدیة بمبلغ ·
ریـال سعودي للسھم الواحد) تخص النصف األول ٢٫٥ملیار ریـال سعودي (بواقع ٧٫٥ارباح نقدیة مرحلیة بمبلغ 

.٢٠١٥من عام 
ملیون ریـال سعودي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.١٫٨صرف مبلغ قدره ·

نقدیة مرحلیة عن النصف األول من )، أعلنت سابك عن توزیع أرباح ٢٠١٦یولیو ٢٧ھـ (الموافق ١٤٣٧شوال ٢٢في 
لایر سعودي عن السھم الواحد).٢ملیار لایر سعودي (بواقع ٦بمبلغ ٢٠١٦عام 

أرباح نقدیة عن النصف سابك توزیع )، اقترح مجلس إدارة ٢٠١٦دیسمبر ١٨(الموافق ھـ ١٤٣٨ربیع األول ١٩في 
لایر سعودي للسھم الواحد) على أن ٢ملیار لایر سعودي (بواقع ٦بمبلغ ٢٠١٦دیسمبر ٣١الثاني من العام المنتھي في 

للسنة إجمالي توزیعات األرباحعلیھ، سیبلغ یتم المصادقة على تلك التوزیعات المقترحة من الجمعیة العمومیة للمساھمین. 
للسھم الواحد).سعوديلایر٤ملیار لایر سعودي (بواقع ١٢مبلغ ٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیة في 

االلتزامات المحتملة -٣٠
تحدید النتیجة النھائیة  ھناك قضایا مقامة ضد المجموعة خالل دورة أعمالھا العادیة، ویتم الترافع بشأنھا. ال یمكن حالیاً
لھذه القضایا بشكل مؤكد، كما ال تتوقع اإلدارة أن یكون لھذه القضایا أثر جوھري على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.

ریـال سعودي ملیار٢٫٨صدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، ضمانات بنكیة نیابة عن المجموعة بلغ إجمالیھا أ
ملیار ریـال سعودي) وذلك خالل دورة أعمال المجموعة العادیة.٢٫٣: ٢٠١٥(٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

االرتباطات-٣١
ملیار لایر سعودي)١٠٫٣: ٢٠١٥لایر سعودي (ملیار٩٫٥لدى سابك تعھدات تتعلق بمصاریف رأسمالیة قدرھا 

في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات ("مشروع وعد ٪١٥لدى سابك التزامات تجاه حصتھا في حقوق الملكیة البالغة 
سعودي ریـال ملیار ٠٫٢١، بلغت االلتزامات تجاه المشروع مبلغ ٢٠١٦دیسمبر ٣١الشمال" أو "المشروع"). كما في 

لشروط االتفاقیات المبرمة مع المساھمین االخرین والمقرضین سعوديلایرملیار ٠٫٤٤: ٢٠١٥دیسمبر ٣١( ). وفقاً
الخارجیین للمشروع، فقد وافقت سابك على المساھمة بتمویل إضافي للمشروع، في ظل ظروف معینة، وبالقدر المطلوب 

یة.وذلك في حال الزیادة في تكلفة المشروع التقدیر

بالمساھمة في حقوق ملكیة بنسبة  في الشركة العربیة السعودیة لالستثمارات الصناعیة. كما ٪٢٥ان سابك ملتزمة أیضاً
: ٢٠١٥دیسمبر ٣١لایر سعودي (ملیار ٠٫٣٨، بلغ االلتزام القائم لقاء ھذا االستثمار ما مقداره ٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

).لایر سعوديملیار ٠٫٣٨
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-٣٠-

تتمة-االرتباطات -٣١

التزامات بموجب عقود ایجارات تشغیلیة
بااللتزامات بموجب عقود االیجارات التشغیلیة غیر قابلة لإللغاء ولفترات أولیة تزید عن سنة واحدة: فیما یلي بیاناً

٢٠١٦
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

١٫٤٤٠٫٣٦٣-٢٠١٦
٢٠١٧١٫٣٧٤٫٣٣٨١٫٢٧٩٫٩٩٠
٢٠١٨١٫١٦٠٫٥٤٩١٫٠٥٠٫٠٦٨
٢٠١٩٩١٨٫٧٢٨٨٨٩٫٨٤٧
٢٠٢٠٨٤٧٫٦٠٥٨٣٦٫٠٨٤

٢٫٣١٦٫٨١٣٢٫٤٤٦٫٠٢٧بعد ذلك
٦٫٦١٨٫٠٣٣٧٫٩٤٢٫٣٧٩

التزامات بموجب عقود اإلیجار الرأسمالي
بااللتزامات بموجب عقود اإلیجار الرأسمالي ولفترة  أولیة تزید عن سنة واحدة:فیما یلي بیاناً

٢٠١٦
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

١٨٠٫١٨٥-٢٠١٦
٢٠١٧١٣٩٫٩٨٢١٤٣٫٠٠٥
٢٠١٨١٤٠٫٧٢٨١٤١٫٤٢٤
٢٠١٩١٤٠٫٥٩٣١٤١٫٢٤٤
٢٠٢٠١١٧٫٩٦٦١١٧٫٦٨٤

٧٠٩٫٩٠٩٧١٢٫٣١١بعد ذلك
١٫٢٤٩٫١٧٨١٫٤٣٥٫٨٥٣الحد األدنى لدفعات االیجار 

)٤٦٤٫٦٤٦()٣٧٦٫١٩٦(ناقصاً: أعباء مالیة 
)١١٤٫٢٤٣()٧٨٫٠٢٢()١٥القسط المتداول (ایضاح 

٧٩٤٫٩٦٠٨٥٦٫٩٦٤)١٧القسط غیر المتداول (ایضاح 

األحداث الالحقة-٣٢
ذات المسؤولیة المحدودة (شیل)، شریك سابك في العربیة للكیماویات ، قامت سابك وشركة شیل ٢٠١٧ینایر ٢٢بتاریخ 

الشركة السعودیة للبتروكیماویات (صدف)، بإبرام اتفاقیة تنص على شراء سابك لحصة شیل بالكامل في صدف مقابل 
ع لموافقة الجھات الرقابیة.ملیون دوالر أمریكي. اتمام المعاملة المقترحة تخض٨٢٠

قد یكون لھا أثر جوھري ٢٠١٦دیسمبر ٣١تعتقد اإلدارة بعدم وجود أیة أحداث الحقة ھامة منذ نھایة السنة المالیة في 
.في ھذه القوائم المالیة الموحدةوكما ھو مبینعلى المركز المالي للمجموعة 

اعتماد القوائم المالیة الموحدة-٣٣
).٢٠١٧فبرایر ٢١الموافق (ھـ ١٤٣٨جمادى األول ٢٤تاریخ بمجلس اإلدارة القوائم المالیة الموحدة اعتمد
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-٣١-

أرقام المقارنة-٣٤
أعید تبویب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع العرض للسنة الحالیة.


	تقرير مجلس الإدارة
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	مجلس الإدارة
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	إلى السادة مساهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك(        المحترمين
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	يسر مجلس إدارة (سابك) أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريره السنوي، المعد وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات، وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية، وكذلك نظام الشركات السعودي، والنظام الأساس للشركة، مستعرضاً إنجازات الشركة خلال السنة...
	ويتشرف مجلس إدارة الشركة - رئيساً وأعضاءً - بأسمى آيات العرفان والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - والحكومة الرشيدة، للرعاية الفريدة والتوجيهات السديدة التي يولونها لـ (سابك) وجميع قطاعات ا...
	موجز عن الشركة
	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) شركة مساهمة سعودية مدرجة، وأكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط، ومصنفة في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر عشر شركات بتروكيماوية على مستوى العالم. تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/66 بتاريخ 13 رمضان...
	شيدت (سابك) وطورت (22) مجمعاً صناعياً في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بالمملكة، وتملك منظومة تقنية عالمية قوامها (21) مركزاً للبحث والتطوير والابتكار، فضلاً عن مشاركتها في مشاريع أخرى منتشرة على الخريطة العالمية تتجاوز (64) موقعاً تشغيلياً.
	(1) الأنشطة الرئيسة وتأثيرها على أعمال ونتائج الشركة
	تتركز أنشطة (سابك) والشركات التابعة لها في تصنيع البتروكيماويات، والمنتجات المتخصصة، والمغذيات الزراعية، والمعادن، وتسويقها وتوزيعها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
	أنشطة الشركة
	تتكون الشركة من قطاعات الأعمال التالية:
	 قطاع البتروكيماويات؛ يشمل الكيماويات والبوليمرات.
	 قطاع المغذيات الزراعية؛ يشمل منتجات الأسمدة والمغذيات الزراعية المتخصصة.
	 قطاع المنتجات المتخصصة؛ يشمل الراتنجات والمركبات المتخصصة و النماذج المتشكلة.
	 إضافة إلى منتجات المعادن المتمثلة في الحديد والصلب والألمنيوم. و كذلك المركز الرئيس، ويشمل عمليات المركز الرئيس، وتطوير الأعمال ومراكز التقنية والابتكار، والأنشطة الاستثمارية، وشركة (سابك) للاستثمارات الصناعية، والشركات التابعة لها.
	*يتضمن صافي الدخل الحصص في صافي أرباح الشركات التابعة والزميلة
	**يتضمن إجمالي الموجودات أرصدة حسابات الاستثمارات في الشركات التابعة
	(2) الخطط والقرارات والتوسعات والتوقعات المستقبلية
	 الهيكل التنظيمي الجديد
	 خطة التحول للمعايير الدولية للتقارير المالية
	 التوسعات وتنويع مصادر اللقيم
	(3) المخاطر وسياسة إدارتها ومراقبتها
	(4) الأصول والخصوم ونتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة
	الرسوم البيانية التالية توضح نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة
	(5) التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
	معظم إيرادات الشركة المحققة ناتجة من تصنيع المنتجات البتروكيماوية والمتخصصة، ومنتجات المغذيات الزراعية، ومنتجات الحديد والصلب، وتسويقها في السوق المحلية، وأسواق الشرق الأوسط وأفريقـيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، والرسم البياني التالي يوضح نسب التوزيع الجغر...
	(أخرى) تشمل نصيب الشركاء في الإيرادات
	(6) إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
	يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات و زيادة مخصص الزكاة والزيادة في تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 686 مليون ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 330 مليون ريال سعودي. علما أن هنالك ان...
	(7) إيضاحات الاختلافات عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
	تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
	(8) تفاصيل الشركات التابعة والزميلة والاستثمارات المدرجة في القوائم المالية
	(9) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين لكل شركة تابعة
	* أدوات الدين لا تشمل القروض الداخلية بين الشركات، والتي تم استبعادها لغرض توحيد القوائم المالية
	(10) وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح
	تعتمد توزيعات الأرباح ومقدارها على الأرباح الصافية المحققة، والتدفقات النقدية للشركة بما يتماشى مع سياسة التوزيع الواردة في نظام الشركة الأساس، بالمواد (43) و(44) و (45) اللاتي تنص على ما يلي:
	تقتطع الشركة سنوياً الاحتياطي النظامي، والاحتياطي الذي تقرره الجمعية العامة العادية، ثم توزع من أرباح الشركة الصافية السنوية دفعة أولى للمساهمين بنسبة 5٪ من رأس المال المدفوع، ثم يخصص المبلغ اللازم لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي تقرها الجمعية العامة ...
	(11) وصف المصالح والتغيرات في الأسهم لأشخاص خلاف أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم خلال السنة المالية الأخيرة
	اعتمدت الشركة في رصد بيانات الأسهم أدناه على البيانات الواردة من السوق المالية السعودية (تداول)، وفيما يلي الملكيات في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام 2016م، علماً أنه لم يتم إبلاغ الشركة بأية مصالح تعود لأشخاص غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذ...
	(12) وصف المصالح والتغيرات في الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم خلال السنة المالية الأخيرة
	*المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتمتلك في 31/12/2016م 171,042,836 سهم
	**المؤسسة العامة للتقاعد وتمتلك في 31/12/2016م 97,346,510 سهم
	(13) المعلومات المتعلقة بقروض وديون الشركة وشركاتها التابعة
	يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقروض الشركة الموحدة وحركتها خلال العام 2016م، كما شملت القوائم المالية للشركة (مرفقة) في الإيضاح رقم
	(13) معلومات مفصلة عن القروض القائمة والمستحقة.
	* 8 مليارات سندات مصدرها عن طريق صندوق الاستثمارات العامة
	(14) وصف أدوات الدين القابلة للتحويل والأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب التي أصدرتها الشركة أو منحتها
	ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام 2016م.
	(15) وصف حقوق التحويل والاكتتاب بموجب أدوات الدين القابلة للتحويل التي أصدرتها الشركة أو منحتها
	لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام 2016م.
	(16) وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد
	(17) عدد اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع
	(18) وصف لأي صفقة بين الشركة والأطراف ذات العلاقة
	تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجات شركاتها التابعة في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال اتفاقيات التسويق الموقعة مع تلك الشركات، وتقوم بتقديم خدمات المشتريات المتضمنة لخدمات المستودعات والنقل وتوصيل المواد المتعلقة بقطع الغيار لشركاتها...
	كذلك تعمل الشركة ممثلة في الإدارة القانونية والإدارة العامة للأمن والسلامة، على حماية أعمال (سابك) والشركات التابعة لها من المخاطر القانونية، وصيانة مصالحها من خلال تقديم الاستشارات القانونية ومراجعة العقود وكافة إجراءات التقاضي وغيرها من الخدمات القا...
	(19) معلومات أية عقود تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي
	لم تبرم الشركة أية عقود فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو أي شخص له علاقة بأي منهم.
	(20) بيان بأية تنازلات لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن الرواتب والتعويضات
	ليست هناك أية إجراءات، أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
	(21) بيان بأية تنازلات لمساهمي الشركة عن الأرباح
	ليست هناك أية ترتيـبات، أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.
	(22) بيان ووصف بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة
	تتكون المطلوبات المستحقة كما في 2016م مما يلي:
	*    يتضمن بند مطلوبات مستحقة: فروقات تحويل العملات الأجنبية.
	* * يتضمن بند أخرى: استبقاءات عقود ومخصصات أخرى.
	(23) بيان بقيمة الاستثمارات والاحتياطيات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة
	يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عام 2016م، كما تضمنتها القوائم المالية للشركة (مرفقة) في الإيضاح رقم (18) مقارنة بالعام السابق.
	(24) إقرارات مجلس الإدارة
	يقر مجلس الإدارة بالآتي:
	 أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
	 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
	 أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
	(25) المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات
	انطلاقاً من مبدأ الالتزام والشفافية فقد تم الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عن جميع المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات والواردة في المادة (9) من لائحة حوكمة الشركات وكذلك المادة (43) من قواعد التسجيل والإدراج باستثناء الأحكام المذكور...
	(26) تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية
	يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية الموحدة خالية من أية أخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.
	(27) توصيات مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني وأسبابها
	تمت الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ 11 أبريل 2016م على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي السادة (إرنست ويونغ) لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2016م، ولم يوصِ مج...
	(28) أحكام لائحة حوكمة الشركات التي لم تطبق وأسباب ذلك
	تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:
	(29) أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إداراتها
	(30) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
	يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من (9) أعضاء، وفيما يلي جدول يوضح تكوين المجلس وتصنيف الأعضاء:
	(31) وصف مختصر لاختصاصات ومهام لجان مجلس الإدارة
	(32) تفصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والمدير المالي
	الجدول التالي يوضح المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام 2016م:
	(33) الجزاءات والعقوبات والقيود المفروضة على الشركة من الجهة المختصة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى
	لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الجهة المختصة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
	(34) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية
	(35) حوكمة الشركات
	(36) الشفافية والامتثال
	دأبت (سابك) على التزام ثقافة الشفافية التامة فيما يتعلق بمسائل الامتثال، حيث يوفر ميثاق أخلاقيات المهنة بالشركة الأساس لتلك الثقافة التي بموجبها يتقيد العاملون في الشركة والمتعاملون معها بالسلوك الأخلاقي الرفيع في مجال العمل، ومعرفة كيفية طرح الأسئلة ...
	تشرف لجنة إدارة المخاطر - المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة - على المسائل المتعلقة بالمخاطر ذات الصلة بالامتثال، بينما تتولى الشئون القانونية بالشركة الإشراف على الإدارة اليومية فيما يتعلق بمسائل الامتثال، بناءً على توجيه من رئيس مستشاري الامتثال.
	في إطار برنامج الامتثال في (سابك)، أكمل موظفو الشركة عام 2016م نحو  99٪ من التدريب الإلكتروني عبر الإنترنت المخصص لهم في مجال الامتثال ، ونجحت الشركة - بفضل الله  ضمن الجهود الاستباقية المبذولة لدرء الأخطار وتخفيف آثارها - في تطبيق المراجعات المتعلقة ...
	علاوةً على ما تقدم، مضت (سابك) قدماً في التزامها الراسخ تجاه مكافحة الفساد، فعلى الصعيد الداخلي أطلقت برنامجاً شاملاً للتحقق من امتثال الموردين، هو "برنامج (سابك) للفحص النافي للجهالة للتحقق من امتثال الموردين"، المصمم لترسيخ مبدأ العمل بنزاهة، وتبني ...
	كما تواصل (سابك) تعزيز دورها القيادي في (معهد أعضاء مجالس الإدارات بدول مجلس التعاون الخليجي)، الذي يسعى حثيثاً للتأثير الإيجابي في المنطقة عبر التطوير المهني لأعضاء مجالس الإدارات ورفع كفايتها.
	(37) التواصل مع المساهمين والمستثمرين
	(38) الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني
	تلتزم (سابك) بالمساهمة في دعم رؤية القيادة الرشيدة لتكون المملكة نموذجاً عالمياً رائداً وناجحاً للتميز، من خلال الاتساق مع "رؤية المملكة 2030م"، بلعب دور محوري ووسيط بين البترول والصناعة، لوقوعها في منتصف سلسلة القيمة فيما يتعلق بالتصنيع، وبما يدعم تح...
	خلال عام 2016م، قدرت نسبة مساهمة (سابك) المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي 1.9٪ وحوالي 3.7٪ في الناتج المحلي للقطاع الخاص، وحوالي 15٪ في الناتج المحلي للقطاع الصناعي التحويلي، وبلغ إنتاج (سابك) المحلي داخل المملكة حوالي 64.8 مليون طن متري للعام 2016م....
	كذلك بلغت قيمة مبيعات (سابك) المحلية في عام 2016م للقطاع الزراعي 672 مليون ريال، والقطاع الصناعي 12.6 مليار ريال، وفي قطاع التشييد والبناء حوالي 7 مليارات ريال. بذلك تكون مساهمة (سابك) في القطاعات الاقتصادية الوطنية الإنتاجية خلال عام 2016م حوالي 20 م...
	وقد أسهمت (سابك) في تحسين ميزان المدفوعات الوطني، حيث بلغت قيمة صادراتها إلى الأسواق العالمية 50 مليار ريال في عام 2016م، تمثل 30٪ من إجمالي صادرات المملكة السلعية غير البترولية. وقد أسهمت هذه الصادرات في جلب المزيد من العملات الأجنبية. يضاف إليها كذل...
	(39) تنمية الصناعات التحويلية الوطنية
	ترمي استراتيجية (سابك) إلى تسريع وتفعيل الجهود المتواصلة لتنمية وتطوير الصناعات التحويلية، وانتهاج أنجع السبل والبرامج التي تعينها على تقديم أداء يتخطى التوقعات لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية، والإسهام بدورٍ متصاعدٍ في تنويع مصادر الدخل الوط...
	في هذا الإطار؛ طوّرت الشركة (منظومة الدفع والسحب) التي تتألف من أربعة محاور: محور الدفع، ومحور السحب، ومحور تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومحور تنمية ومشاركة المجتمع، وتتولى الشركة دمج هذه المحاور وما يرتبط بها من استثمارات وبرامج لخدمة الصناعات ا...
	أولاً محور (الدفع)؛ يضمن هذا المحور أن تقود الاستثمارات في الأصول والمنتجات والابتكارات داخل المملكة إلى فرص تثري قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تسهم هذه الاستثمارات والجهود في تأسيس أنشطة تجارية متعددة في قطاع الصناعات التحويلية، وكذلك تأسيس ال...
	ثانياً محور (السحب)؛ يُساعد هذا المحور في تأسيس صناعات رئيسة داخل المملكة تُوجد الطلب (السحب) اللازم، الذي يفتح المجال أمام مجموعة واسعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وذلك باستثمار أولي قيمته مليارا ريال سعودي؛ نتيجة التزام مشترك من قبل ثلاثة كيانات...
	ثالثاً محور (تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة)؛ يضم هذا المحور العديد من المراكز القائمة والجديدة والبرامج المرتبطة بها، التي تتناول مباشرة أهم تحديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سبق ذكرها، وقد استثمرت (سابك) أكثر من ملياري ريال سعودي في مراكز نشط...
	رابعاً محور (تنمية ومشاركة المجتمع)؛ أبرمت (سابك) العديد من الاتفاقيات التعاونية مع الجامعات، وتسهم البرامج المنبثقة عنها في تطوير القدرات، وربط الجهات الأكاديمية بالقطاعات الصناعية، كما يقدم هذا المحور الدعم للمجتمع بشكل أوسع في مجالات عديدة، بما في ...
	(40) إثراء محتوى التصنيع المحلي
	(41) المسؤولية الاجتماعية
	تكثف (سابك) جهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية باعتبارها استثماراً طويل الأجل لخدمة وتنمية المجتمع وتحسين مستوى معيشته، والمحافظة على سلامة البيئة وصحتها وحماية الموارد الطبيعية، مع غرس مبادئ وقيم المسؤولية الاجتماعية في عقول موظفيها بوصفها أسلوب حيا...
	وقد بلغت استثمارات (سابك) في هذا الجانب - منذ عام 2004م - حوالي ثلاثة مليارات ريال، شملت سلسلة ممتدة من المشاريع الضخمة والمبادرات الاستراتيجية لخدمة المجتمع وتنميته، بالتركيز على مجالات التعليم في مجال العلوم والتقنية، والصحة، وحماية البيئة، والمياه ...
	وقد عززت الشركة مساهماتها في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2016م باستثمار نحو 55 مليون ريال، لتوثيق سمعتها الطيبة وصورتها الذهنية الإيجابية في مجتمعها المحلي والمجتمعات الأخرى التي تعمل بها وتقدم إليها منتجاتها وخدماتها، من خلال حرصها على تكريس ق...
	تستند استراتيجية المسؤولية الاجتماعية (RAISE) إلى خمس ركائز "السمعة، والجمهور، والابتكار، والاستراتيجية، والاستدامة"، وساعدت هذه الاستراتيجية في تنسيق وتوحيد جهود جميع مواقع الشركة حول العالم في هذا المجال الحيوي وتعظيم أثرها مقابل إسهامات المنافسين، ...
	وقد اعتمدت الشركة خمسة برامج اجتماعية دولية تحت مسمى "برامج المسؤولية الاجتماعية الدولية" لتعزيز سمعتها في المجتمعات التي تعمل بها، مدركةً أن المبادرات الاستراتيجية في هذا المجال تؤسس لمستقبل مشرق للجميع، فالبرامج الناجحة تصنع قادة قادرين على حمل المس...
	فعلى سبيل المثال؛ استضافت "أكاديمية (سابك)" ورشة "العناصر الغذائية والاقتصاد الزراعي" التي عقدت - بالتعاون مع الاتحاد العربي للأسمدة - واستهدفت تفعيل دور الاتحاد العربي للأسمدة، وتعزيز قدرات المنتجين من أعضائه على التواصل مع المستهلكين النهائيين، وموا...
	كما نظمت الشركة - بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة - مجموعة من الورشات الفنية لنشر الثقافة الزراعية بين المزارعين وجموع العاملين في هذا القطاع بمختلف مناطق المملكة، لهدف تنمية مهاراتهم وخبراتهم، وتعريفهم بالاستخدام الأمثل للمغذي المتخصص لتسمي...
	وفي مجال الرعاية الصحية، قدمت (سابك) دعماً بمبلغ إجمالي ثلاثمائة مليون ريال سعودي لإنشاء مستشفى تخصصي للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مدينة الرياض، سيكون مركزاً نموذجياً متميزاً للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ويتوقع إنجاز ه كلياً في الربع الأول من عام 20...
	كما دأبت (سابك) على رعاية العديد من المناسبات والفعاليات التي استهدفت دعم الأنشطة والبرامج الاجتماعية والجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والعناية بالموهوبين وتحفيز الإبداع والابتكار، وكذلك دعم ورعاية المؤتمرات والندوات والفع...
	وتكثف الشركة جهودها لاستشراف المستجدات المستقبلية، وترتيب أولويات أهدافها وبرامج الرعاية والدعم في ضوء التوجهات العالمية الرئيسة، وحاجات ومتطلبات المجتمعات التي تعمل بها، وإمكانات الشركة المستمدة من عطاءات موظفيها ومنتجاتها ومواردها، وزاد كبير من الحم...
	وفي مجال المشاريع الخيرية، قررت إدارة (سابك) بناء جامع يحمل اسم الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي، يرحمه الله، وفاء وتقديراً لجهوده في تكوين صرح (سابك)، حيث قدمت الشركة الدعم الكامل لإنشاء الجامع في قلب مركز مدينة الجبيل الصناعية على نسق معماري فريد ...
	(42) الاستدامة
	يتطلب النجاح في صناعة "كيمياء وتواصل ™" استراتيجية علمية مدروسة تنسجم مع التوجهات بعيدة المدى، وتأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الاقتصادية، والأداء البيئي، والسياق الاجتماعي. ويركز برنامج (سابك) للاستدامة على أولويات العمل الأكثر أهمية، محققاً قيمة مضاف...
	أما صافي إيرادات الشركة، فينمو عن طريق الحد من تكاليف العمليات وسلسلة الإمدادات عبر تعزيز كفاية الموارد وأدوات التشغيل، وتحفز الاستدامة جهود ابتكار حلول تقنية لتحسين العمليات التشغيلية وتطوير منتجات جديدة، ما يسهم في جعل (سابك) المورد المفضل للمنتجات ...
	ويسهم التعريف الشفاف المتسق بجهود الشركة في مجال الاستدامة بدور بارز في تسريع نمو أعمالها وتوثيق سمعتها، إلى جانب إيضاح رؤيتها الطموحة لمساهميها، بحيث تغدو مفهومة وتحظى بالقبول والدعم حتى تحقق النجاح الشامل.
	كثفت (سابك) جهودها عام 2016م لتحسين أنماط وإجراءات العمل في برنامج التميز في الاستدامة عبر إدارات التصنيع لتحسين الأداء وتسريعه، من خلال مراجعة قياسات الأداء والمراقبة المتقدمة في فترات زمنية أقصر، وتطوير ثقافة "مسؤولية الاستدامة"؛ لتصبح جزءاً لا يتجز...
	وأنجزت وحدة العمل الاستراتيجية للمعادن 95٪ من مراحل المشاريع الرئيسة المخططة لعام 2016م لتحقيق أهداف الاستدامة، بما فيها تحسين أداء الطاقة، كما تسعى لإضافة ثلاثة منتجات أخرى إلى قائمة منتجات (سابك) التي حققت "مبدأ الاستدامة"، وكانت الوحدة قد أضافت إلى...
	ويهدف مشروع (صدف) البيئي إلى تنفيذ بعض التحسينات في مصنع بولي كلوريد الإيثيلين، لتلبية متطلبات إدارة البيئة في الهيئة الملكية بالجبيل، والمشروع قيد الإنشاء وبلغ المراحل الأخيرة متجاوزاً نسبة 85٪ من الأعمال الكلية دون أي تأخير، ويتوقع اكتماله في الربع ...
	كما تقود الاستدامة الجهود الرامية إلى تعديل التشريعات، وتعزز الاتصالات التسويقية، وتعد بمثابة بوصلة توجه الشركة إلى المسار الصحيح للتطوير، وتحفز عملية تسريع وتيرة الابتكار المطلوبة في بيئة الأعمال المعاصرة، ولا شك أن الارتباط القوي بين هوية الشركة وال...
	)43) الاعتمادية
	(44) البيئة والصحة والسلامة والأمن
	(45) الموارد البشرية
	وقد عملت (سابك) بصورة تكاملية وثيقة مع موظفيها خلال تنفيذ برامج التحول، مستخدمةً العديد من قنوات التواصل الداخلي، بما في ذلك اللقاءات والنقاشات المفتوحة، ونشر العديد من الرسائل، فضلاً عن ورشات العمل المخصصة لكل قطاع لضمان فهم الموظفين أهمية التغيير لم...
	(46) الابتكار
	(47) التصنيع
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